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PRZEDMOWA

Władze Miasta Krakowa, najważniejszego centrum turystycznego w Polsce, wpływają 

na rozwój turystyki w mieście zgodnie z opracowaną w 2006 r. Strategią Rozwoju Turystyki w 

Krakowie na lata 2006-2013 przyjętą uchwałą Rady Miasta Krakowa z dnia 5 lipca 2006 r. 

Dokument, który powstał jako program operacyjny Strategii Rozwoju Krakowa, zawiera 

wiele akcentów zapowiadających rozwój turystyki religijnej jako jednej z trzech głównych dla 

Krakowa form turystyki, jakie są i mogą być na najbliższe lata motorem rozwoju turystyki 

przyjazdowej do miasta. W wizji Krakowa jako ośrodka turystycznego w 2013 r. zapisano 

m.in.: W roku 2013 Kraków – Miasto wielkie duchem – jest największym w Polsce, jednym z 

najbardziej atrakcyjnych miast w Europie i znanym na całym świecie centrum turystyki 

kulturowej, kongresowej i religijnej. (...) Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach 

stało się ważnym celem pielgrzymek i miejscem wielkich zgromadzeń wiernych z całego 

świata.”

W Strategii... wyszczególniono dwa zadania ściśle i wyłącznie odnoszące się do 

turystyki religijnej: I.1.12. Zagospodarowanie obszaru wokół sanktuarium Bożego 

Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach oraz III.1.2. Wzbogacenie oferty Krakowa w zakresie 

turystyki religijnej. Pierwsze z nich związane jest z priorytetem dotyczącym rozwoju 

infrastruktury turystycznej i paraturystycznej w mieście, a szczególnie do rozbudowy i 

turystycznego zagospodarowania otoczenia Sanktuarium BM w Krakowie – Łagiewnikach 

oraz budowy Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” w sąsiedztwie Sanktuarium. Drugie 

zadanie dotyczy budowy produktu turystycznego opartego na zasobach religijnych miasta. 

Dostrzegając jak ważnym motorem rozwoju turystyki przyjazdowej może być dla 

Krakowa w najbliższych latach turystyka religijna, w marcu 2010 r. Prezydent Miasta 

Krakowa powołał zespół zadaniowy złożony z przedstawicieli różnych instytucji i organizacji 

zainteresowanych rozwojem tej formy turystyki w Krakowie. W skład Zespołu weszli: ks. 

Paweł Gunia – przedstawiciel metropolity krakowskiego, kard. Stanisława Dziwisza, prof. 

Antoni Jackowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Anna Kraińska reprezentująca 

Małopolską Izbę Hotelarską „Gremium”, Jadwiga Pribyl z Benedyktyńskiego Instytutu 

Kultury, Anna Wilkońska z Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, Marcin 

Szklarski reprezentujący Krakowską Izbę Turystyki, Jakub Czerwiński z Kopalni Soli w 

Wieliczce, Anna Niedźwieńska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, 

Bolesław Kosior – Radny Miasta Krakowa oraz pracownicy UMK: Katarzyna Gądek, dyr. 
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Biura Marketingu Turystycznego Miasta – przewodnicząca Zespołu, Stanisław Dziedzic dyr. 

Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego - zastępca przewodniczącej Zespołu, 

Magdalena Groblicka z Wydziału Strategii i Rozwoju, Marta Kapusta-Wesołowska, 

Iwona Myśliwy i Michał Jakubczyk z Biura Marketingu Turystycznego Miasta. Duży wkład 

w pracę Zespołu wniósł ks. prof. Maciej Ostrowski zaproszony do współpracy jako ekspert 

z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Głównym zadaniem Zespołu było przygotowanie propozycji Planu działań na rzecz 

rozwoju turystyki religijnej w Krakowie. Zespół wywiązał się z powierzonego mu zadania 

przygotowując niniejszy dokument. 
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WSTĘP

Przystępując do pracy Zespół Zadaniowy przyjął dwa podstawowe założenia: 

1. Należy odróżnić „turystykę pielgrzymkową” od „turystyki religijnej”. Do pierwszej formy 

turystyki zalicza się wyjazdy do miejsc uznawanych za święte, podejmowane z motywów 

czysto religijnych ze względu na szczególne działanie w nich Boga lub bóstwa, aby tam 

spełniać określone akty religijne. Turystyka religijna jest formą, nieco szerszą, obejmującą 

zarówno wyjazdy motywowane czysto religijnie, jak i religijno-poznawcze. Ta forma 

turystyki łączy elementy duchowe ze świeckimi. A więc uczestnikiem turystyki religijnej jest 

zarówno pielgrzym, który skupia się wyłącznie na aktach religijnych, jak i turysta, który 

uczestnicząc w wydarzeniach religijnych poświęca też czas na zwiedzanie okolicznych 

zabytków. Miejsce święte nie stanowi dla niego punktu docelowego, lecz znajduje się na 

trasie podróży podejmowanej w celu poznania miasta, czy regionu. Warto zaznaczyć, że 

środowiska kościelne nie widzą przeciwwskazań, aby podróże podejmowane z motywów 

religijnych (pielgrzymki) uznawane były za jedną z form turystyki. 

2. Pielgrzymki należą do zjawisk o charakterze ponadczasowym i ponadkonfesyjnym. 

Dlatego mimo, że turystyka religijna w Krakowie to przede wszystkim pielgrzymki 

wyznawców religii rzymsko-katolickiej, to - ze względu na wielokulturowe i wieloreligijne 

tradycje Krakowa - Plan działań na rzecz rozwoju turystyki religijnej do roku 2013. w miarę 

możliwości powinien uwzględniać jak najszerszy wachlarz występujących w Krakowie 

wyznań chrześcijańskich i innych religii. Na skierowane zaproszenie do współpracy przy 

tworzeniu Planu odpowiedziała jedynie Gmina Wyznaniowa Żydowska. Jej przedstawiciele 

pozytywnie ustosunkowali się do proponowanych przedsięwzięć i zadeklarowali w nich swój 

udział. 

Plan składa się z dwóch zasadniczych części – analitycznej oraz planistycznej – 

uzupełnionych rozdziałem poświęconym zarządzaniu i monitoringowi realizacji Planu. 

Część pierwsza zawiera analizę zasobów Krakowa i Małopolski związanych z turystyką 

religijną oraz analizę SWOT produktu turystyki religijnej w Krakowie. Część planistyczna – 

katalog osiemnastu działań, których realizacja ma doprowadzić do osiągnięcia 

sformułowanych trzech celów pośrednich oraz celu głównego, jakim jest: Utrwalenie rangi 

Krakowa jako centrum turystyki religijnej o zasięgu światowym. 



5

Plan Działań w przyjętej konstrukcji jest też próbą odpowiedzi na kilka podstawowych 

pytań:

- czy krakowskie ośrodki kultu religijnego są przygotowane do przyjmowania 

wzrastającej liczby odwiedzających? 

- czy miasto jest w stanie zapewnić wizytującym odpowiednie warunki pobytu w 

zakresie zaspokojenia potrzeb duchowych i bytowych? 

- co należy uczynić, aby pielgrzymi zechcieli przeznaczyć na pobyt w mieście co 

najmniej 2-3 dni, zamiast kilku godzin, jak to najczęściej ma miejsce obecnie?

Myśląc o zaktywizowaniu turystyki religijnej w Krakowie należy postawić też pytania:

- czy należy zmierzać do stabilizacji turystyki religijnej na obecnym poziomie z równoczesną 

aktywnością w celu zwiększenie liczby uczestników turystyki religijnej z zagranicy oraz z 

rozwojem niezbędnej infrastruktury?

- czy miasto będzie uwzględniać wzrost liczby przyjazdów osób chorych i 

niepełnosprawnych, którzy w tego typu turystyce stanowią szczególnie liczną grupę? 

Jakie są w tej mierze przewidziane specjalne rozwiązania przestrzenne i 

organizacyjne?

Odpowiedź na te pytania wymaga analizy i diagnozy stanu rzeczy oraz ścisłej 

kooperacji dysponentów miejsc kultu religijnego, władz samorządowych oraz branży 

turystycznej, a także stosownej infrastruktury i zagospodarowania oraz odpowiednio 

przygotowanych kadr. Aby mogło to się ziścić wszystkie wymienione strony powinny zdawać 

sobie sprawę ze skali zjawiska, jakie w sensie globalnym stanowi turystyka religijna. Np. 

warto zaznaczyć, że ostatni światowy kryzys gospodarczy w najmniejszym stopniu dotknął 

turystyki religijnej. Władze Krakowa w porę zdały sobie sprawę z szans, jakie daje ta forma 

turystyki, bo już jest najwyższy czas, by zaplanować i realizować działania, które rozwiną 

turystykę religijną w Krakowie w stopniu optymalnym dla światowej stolicy kultu Bożego 

Miłosierdzia i Jana Pawła II, dla miasta od wieków nazywanego „Drugim Rzymem”, a także 

„Drugą Jerozolimą”.
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ANALIZA ZASOBÓW KRAKOWA i MAŁOPOLSKI 

ZWIĄZANYCH Z TURYSTYKĄ RELIGIJNĄ

Kraków należy do miejsc, w których aktywność pielgrzymkowa utrzymuje się praktycznie 

nieprzerwanie od powstania miasta. W trudnych latach rozbiorów pielgrzymki stanowiły 

istotny czynnik kształtowania się tożsamości narodowej Polaków. W ostatnich latach notuje 

się duży wzrost liczby uczestników turystyki religijnej. Wśród czynników mających na to 

wpływ wymienia się: wybór Karola Wojtyły na papieża i jego pielgrzymki do ojczyzny, 

odzyskanie wolności politycznej i religijnej w 1989 r. oraz powrót do wielu tradycyjnych 

form pobożności, do których należą pielgrzymki. W Krakowie znajduje się obecnie blisko 

160 miejsc lub przedmiotów kultu religijnego o zróżnicowanym zasięgu oddziaływania.

Rynek i konkurencja - świat

Wbrew ogólnym tendencjom związanym z kryzysem w gospodarce światowej, w 

przypadku migracji pielgrzymkowych obserwuje się od pewnego czasu ich gwałtowny 

rozwój. Szacuje się, że we wszystkich religiach w pielgrzymkach do głównych ośrodków 

kultu religijnego (o zasięgu międzynarodowym i krajowym) uczestniczy obecnie na świecie 

kilkaset milionów osób rocznie. Jeżeli dodamy do tego wędrówki do ośrodków o zasięgu 

regionalnym i lokalnym, liczba pielgrzymów wzrośnie do około 1 miliarda osób, które 

każdego roku, w różnych zakątkach świata podejmują wędrówki do miejsc świętych.

W okresie kilku ostatnich dziesięcioleci wykształciły się nowe ośrodki pielgrzymkowe 

przyciągające coraz większe rzesze wiernych. Do takich ośrodków należy m.in. sanktuarium 

Miłosierdzia Bożego w krakowskich Łagiewnikach, które w ostatnim okresie przeżywa niebywały 

rozwój zarówno w skali krajowej, jak i międzynarodowej. Dołączyło ono do grupy 30 

najważniejszych ośrodków pielgrzymkowych chrześcijaństwa (Częstochowa jest tam od 

dawna) i – do grupy 60 głównych centrów pielgrzymkowych wszystkich religii. Uczestnicy 

pielgrzymek do innych sanktuariów są naturalną grupą docelową dla wszelkich poczynań 

związanych z promocją Krakowa jako centrum pielgrzymkowego.

Szacuje się, że w samej Europie około 50 mln chrześcijan, głównie katolików, 

poświęca swe urlopy i wakacje (lub ich część) na odbywanie różnych pielgrzymek. W 

Łagiewnikach rejestruje swoje przybycie ponad 2 mln pielgrzymów z ok. stu krajów świata. 

W ostatnich latach więcej pątników przyjeżdżało jedynie do San Giovanni Rotondo (9 mln 
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osób), Lourdes (6 mln z ponad 70 krajów), Fatimy (5 mln z ponad 70 krajów), Santiago de 

Compostela (5 mln), na Jasną Górę (4-5 mln z ponad 80 krajów), Montserrat (3 mln), 

Medjugorje (2,5 mln) i do specyficznego ośrodka, jakim jest Rzym (ponad 10 mln osób w 

ciągu roku). 

Sanktuarium w Łagiewnikach należy do grupy 10% sanktuariów poświęconych 

Jezusowi Chrystusowi. Większość chrześcijańskich ośrodków pielgrzymkowych wiąże się 

bowiem z kultem maryjnym (ponad 80% ogółu), który jest znany we wszystkich zakątkach 

świata, a 5% związanych jest z kultem świętych.

Rynek i konkurencja - kraj

W migracjach pielgrzymkowych w Polsce uczestniczy 5-7 mln osób rocznie (tj. ponad 

15% ludności kraju). Polacy stanowią obecnie około 5% chrześcijan pielgrzymujących na 

świecie i ponad 20% w Europie. Obok katolików obrządków łacińskiego i wschodniego 

pielgrzymują też wyznawcy prawosławia i islamu. W przeszłości robili to także członkowie 

wspólnot żydowskich, a w latach rozbiorów również polscy protestanci. W Polsce 

zarejestrowanych jest ponad 500 sanktuariów, z których 98% należy do Kościoła 

rzymskokatolickiego. Dominują sanktuaria maryjne – ok. 430 (tj. ponad 85% ogółu), z tego 

ponad 200 wiąże się z koronowanymi wizerunkami Matki Bożej. Inne źródła podają, że 

istnieje w Polsce ponad 800 ośrodków pielgrzymkowych, z czego 550 to sanktuaria maryjne, 

z których 220 posiada zwieńczone koronami papieskimi wizerunki Matki Boskiej. 

Głównym centrum pielgrzymkowym jest Jasna Góra (4-5 mln pątników rocznie). 

Kolejne miejsca zajmują: Kraków – Łagiewniki (kult Miłosierdzia Bożego i św. Siostry 

Faustyny) oraz Kalwaria Zebrzydowska i Licheń (po ok. 2 mln). Najważniejsze ośrodki, do 

których należy także Niepokalanów i Góra Św. Anny mają zasięg międzynarodowy. 

Specyficznym ośrodkiem jest Oświęcim, w którym rejestruje się „para pielgrzymki” 

wyznawców różnych religii i wyznań z całego świata. Polskę odwiedza rocznie ok. 1,5 mln 

pielgrzymów zagranicznych. 

Turystyka religijna w Krakowie

Z końcem XX w. ogłoszono koniec ery turystyki masowej, a rynek turystyczny 

podlega coraz wyraźniejszej segmentacji. Badania ruchu turystycznego prowadzone w 

Krakowie od 2003 r. zasadniczo według tej samej metody wskazują, że:
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- W latach 2004-2010 religijny cel przyjazdu do Krakowa podawało 5-12% 

odwiedzających miasto. W zależności od roku było to 3 lub 4 miejsce w rankingu 

wymienianych celów. Więcej osób deklarowało przyjazd w celu zwiedzania 

zabytków, wypoczynku oraz odwiedzin krewnych lub znajomych. 

- Na przykładzie badania w 2005 r. można stwierdzić, że jeśli ankietowani podawali cel 

religijny jako powód przybycia do Krakowa, to dla 70% był on głównym i jedynym 

celem pobytu w mieście, 23% łączyło cel religijny z główną motywacją, jaką było dla 

nich zwiedzanie zabytków, a 6% - z wypoczynkiem,

- 45% przyjeżdżających w celach religijnych pozostawało w mieście dłużej niż jeden 

dzień. Pozostali spędzają tu tylko kilka godzin.

- Największą grupę uczestników turystyki religijnej stanowili Polacy (80%), drugą co 

do liczebności grupą byli Włosi (7%).

- 80% uczestników turystyki religijnej stanowiły kobiety.

- 50% to osoby w wieku powyżej 57 lat.

- 70% przyjechało w grupie zorganizowanej.

Powody przyjazdów religijnych 

Dla wiernych kościoła rzymsko-katolickiego powody odwiedzania miejsc świętych są od 

wieków te same: 

- kult jakiegoś świętego lub świętych,

- kult Męki Pana Jezusa lub eucharystyczny

- kult maryjny, często związany z łaskami słynącymi wizerunkami Matki Boskiej

- kult jednego z przymiotów Boskich. 

Przyjazdy w celach religijnych odbywają się nie tylko dla szczególnego miejsca lub 

związanej z danym miejscem osoby, ale wiążą się też z obchodami uroczystości, jubileuszy 

lub barwnymi celebracjami świąt wynikających z kalendarza liturgicznego, zwłaszcza 

Wielkanocy i Bożego Narodzenia.
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ZASOBY MIASTA KRAKOWA
KATOLICYZM

Tradycje 

Począwszy od XII wieku w kolejnych stuleciach celem pielgrzymek indywidualnych i 

grupowych do Krakowa były groby „krakowskich świętych”, kościoły słynące z cudownych 

krucyfiksów lub wizerunków Matki Boskiej. Głównymi ośrodkami kultu były zawsze - 

Katedra Wawelska oraz Skałka. Głębokiego średniowiecza sięga kult świętych – Floriana, 

Stanisława ze Szczepanowa, Jacka Odrowąża oraz bł. Salomei. Szczytowy okres pątnictwa w 

Krakowie przypadał na wiek XV, kiedy to rejestrowano tutaj 17 loca sacra. Obok 

wymienionych postaci, liczni pielgrzymi wędrowali też do miejsc związanych m.in. z kultem 

świętych - Królowej Jadwigi, Jana z Kęt, Stanisława Kazimierczyka, Szymona z Lipnicy, a 

także dzisiejszych kandydatów na ołtarze - Izajasza Bonera, Michała Giedroycia i Stanisława 

zwanego Milczącym. Kraków piętnastowieczny otrzymał nazwę Felix saeculum Cracoviae 

(Szczęśliwy wiek Krakowa). 

Główne pielgrzymki wiązały się zwłaszcza z dorocznymi uroczystościami św. 

Stanisława (Wawel, Skałka) i świętem Podwyższenia Krzyża Świętego (opactwo cystersów w 

Mogile). 

Ze względu na liczne świątynie, miejsca święte, związane zarówno z kultem relikwii 

jak i cudownymi wizerunkami w XVI wieku pojawiło się określenie Cracovia altera Roma 

(Kraków drugim Rzymem). Określenie to nabrało szczególnego znaczenia w kontekście 

posługi papieskiej Jana Pawła II wcześniejszego metropolity krakowskiego. 

Obecnie
Termin Cracovia altera Roma jest stosowany również współcześnie. Nie ma bowiem poza 

Rzymem drugiego miasta na świecie, którego przestrzeń byłaby tak „wypełniona” świętością. 

Święci (zwłaszcza Jan Paweł II)

W XIX i XX wieku pojawiły się nowe postaci krakowskich świętych i 

błogosławionych: św. Brat Albert Chmielowski, św. Józef Pelczar, bł. Aniela Salwa, bł. 

Angela Truszkowska oraz wielu kandydatów na ołtarze – Jerzy Ciesielki, Jan Tyranowski, bp 

Jan Pietraszko i in. - głównie za przyczyną Jana Pawła II, który wiele z tych postaci znał 

osobiście, a po ich śmierci zachęcał do kultywowania pamięci o nich. 
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Obecnie w dwudziestu krakowskich kościołach znajdują się groby lub znaczące części 

relikwii dziewięciu świętych, siedmiu błogosławionych lub kandydatów na ołtarze: 

 Bazylika Mariacka Najświętszej Maryi Panny (Świętosław zwany Milczącym)

 Bazylika Archidiecezjalna na Wawelu śś. Stanisława BM i Wacława (św. 

Florian, św. Królowa Jadwiga, św. Stanisław ze Szczepanowa, bp Jan 

Prandota, Matka Teresa, bł. Wincenty Kadłubek)

 Bazylika śś. Michała Archanioła i Stanisława BM oo. Paulinów na Skałce (św. 

Stanisław ze Szczepanowa)

 Kolegiata Akademicka św. Anny (św. Jan Kanty, Jerzy Ciesielski, bp Jan 

Pietraszko)

 Bazylika Bożego Miłosierdzia (św. Faustyna Kowalska)

 Bazylika św. Floriana (św. Florian)

 Kościół św. Marka Ewangelisty (Michał Giedroyć)

 Kościół św. Piotra i Pawła (ks. Piotr Skarga)

 Kościół oo. Bernardynów (św. Szymon z Lipnicy)

 Bazylika Trójcy Św. oo. Dominikanów (św. Jacek Odrowąż)

 Bazylika św. Franciszka z Asyżu oo. Franciszkanów (bł. Salomea, bł. Aniela 

Salawa)

 Kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej (Izajasz Boner)

 Kościół św. Stanisława Kostki na Dębnikach (Jan Tyranowski)

 Bazylika Bożego Ciała (św. Stanisław Kazimierczyk)

 Bazylika Najświętszego Serca Pana Jezusa (bł. Jan Beyzym)

 Kościół śś. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty (s. Zofia Czeska)

 Kościół Niepokalanego Serca Maryi ss. Felicjanek (bł. S. Maria Angela 

Truszkowska)

 Sanktuarium ECCE HOMO ss. Albertynek (św. Brat Albert Chmielowski, bł. 

Bernardyna Jabłońska)

 Kościół księży Zmartwychwstańców (ul. Łobzowska) (o. Paweł Smolikowski)

 Kościół śś. Augustyna i Jana Chrzciciela pp. norbertanek (Bł. Bronisława, s. 

Emilia Podoska) 

Nie można zapominać też o ważnych postaciach, które związane z Krakowem 

znalazły miejsce wiecznego spoczynku w innych miejscach - np. św. Kazimierz Królewicz 
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całe życie związany z Krakowem i pochowany w katedrze wileńskiej, czy św. Kinga żona 

Bolesława Wstydliwego – w Starym Sączu. 

Oddzielną grupę tworzą czczeni w Krakowie święci i błogosławieni męczennicy II 

wojny światowej, których grobów nie znajdziemy nigdzie: 

 Św. Maksymilian Maria Kolbe (bazylika św. Franciszka z Asyżu),

 Bł. Anastazy Pankiewicz (kościół św. Bernardyna ze Sieny ojców 

Bernardynów), 

 Bł. Hilary Paweł Januszewski (bazylika Nawiedzenia NMP oo. Karmelitów „Na 

Piasku”)

W 2005 r. po śmierci Jana Pawła II, dawnego biskupa i metropolity krakowskiego, 

Kraków stał się w sposób naturalny drugim po Rzymie miejscem szczególnego kultu Karola 

Wojtyły Jana Pawła II. Wymienia się niemal 70 miejsc w Krakowie związanych z różnymi 

okresami Jego życia. Miejsc, o których On sam przy różnych okazjach - już jako papież - 

wspominał w przemówieniach publicznych lub w książkach o charakterze autobiograficznym. 

Miejsca te rozsiane są od Tyńca i Dębnik, poprzez Śródmieście, Kazimierz i Podgórze po 

Nową Hutę z Mogiłą. 

Obecnie funkcjonują wytyczone przez UMK dwie trasy: Krakowski Szlak Świętych i 

Ścieżkami Jana Pawła II biegnące przez większość z wymienionych miejsc. Przewiduje się, 

że turystyka religijna związana z kultem Jana Pawła II osiągnie szersze rozmiary po 

spodziewanym w przyszłym roku wyniesieniu tej postaci na ołtarze. 

Trzeci tematyczny szlak turystyczny nawiązujący do kultu świętych to: Śladami św. Siostry 

Faustyny, prowadzący z Sanktuarium w Łagiewnikach przez Podgórze i Centrum miasta do 

szpitala im. Jana Pawła II przy ul. Prądnickiej (Prądnik Biały). Szlakom towarzyszą foldery 

opisujące poszczególne miejsca. Wydawane są w wielotysięcznych nakładach w siedmiu 

(dwa pierwsze) i trzech najważniejszych dla turystyki religijnej w Krakowie wersjach 

językowych. 

Cmentarze i nekropolie: 

Miejscami odwiedzanymi ze względu na pamięć o wielkich postaciach, z których niektóre 

zapewne trafią na ołtarze - są krakowskie nekropolie i cmentarze. 

- Cmentarz Rakowicki (ul. Rakowicka 26) - miejsce pochówku kandydatów na ołtarze:

o Rozalii Celakówny

o Hanny Chrzanowskiej,
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o s. Emanueli Kalb ze zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de 

Saxia

o s. Angeliki Renie, 

o s. Magdaleny Marii Epstein, dominikanki

o o. Wiktoryna Swajdy, bernardyna

Na tym cmentarzu pochowani są rodzice i brat Jana Pawła II oraz bardzo popularny w 

ostatnich latach krakowski mistyk o. Joachim Badeni OP.

- „Krypty „Na Skałce” – najczęściej odwiedzane są groby m.in.:

o Jana Długosza

o Wincentego Pola

o Stanisława Wyspiańskiego

o Jacka Malczewskiego

o Karola Szymanowskiego

o Czesława Miłosza

- Katedra na Wawelu – m.in.:

o Adama Mickiewicza

o Tadeusza Kościuszki

o Józefa Piłsudskiego

o Juliusza Słowackiego

o Władysława Sikorskiego

o Lecha i Marii Kaczyńskich

- Cmentarz Tyniecki m.in.: JerzyegoTurowicza, Tadeusza Żychiewicza, Hanny Malewskiej.

- Stary Cmentarz Podgórski m.in.: Edwarda Dembowskiego, Wojciecha Bednarskiego, 

Wojciecha Eljasza Radzikowskiego.

- Cmentarz Salwatorski m.in.: Antoniego Kępińskiego, Stanisława Pigonia, Kazimierza Wyki, 

Zofii Jaroszewskiej, Karola Huberta Rostworowskiego, Mieczysława 

Kotlarczyka.

Turyści odwiedzają niektóre kościoły także za względu na znajdujące się tam groby innych 

ważnych osób, np.:

 Kościół św. Barbary – grób ks. Jakuba Wujka, autora słynnego przekładu 

Biblii na język polski,

 Bazylika św. Franciszka z Asyżu oo. Franciszkanów m.in. – grób Bolesława 

V Wstydliwego i jego matki Grzymisławy
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 Kościół ojców reformatów – grób o. Sebastiana Wolickiego

 Bazylika Trójcy Św. oo. Dominikanów – księcia Leszka Czarnego

 Kościół św. Agnieszki - gen. Józefa Hallera

Pomniki

Niektóre postacie doczekały się w Krakowie pomników. Oczywiście najwięcej (12) 

poświęconych jest postaci Jana Pawła II - m.in.: na dziedzińcu Pałacu Biskupów 

Krakowskich przy ul. Franciszkańskiej, na Błoniach, na placyku przed katedrą wawelską, w 

Parku Jordana, Parku Strzeleckim, przy klasztorze księży Zmartwychwstańców na 

Zakrzówku, przy kościele Arka Pana, na Cmentarzu Rakowickim. 

Inne postacie uhonorowane w Krakowie pomnikami to:

 Ks. Jerzy Popiełuszko (ul. Klasztorna, przed kościołem Cystersów w Mogile)

 Kard. Adam Stefan Sapieha (ul. Franciszkańska)

 Kard. Stefan Wyszyński (Park Jordana)

Sanktuaria 

Wyjątkowe znaczenie dla rozwoju turystyki religijnej mają miejsca kultu religijnego 

zwane sanktuariami, tzn. „budowle sakralne lub ich części, uważane za święte, o szczególnym 

znaczeniu kultowym” (Słownik języka polskiego PWN 1995). W kościele rzymsko-

katolickim do uznania takiego miejsca za sanktuarium potrzebna jest zgoda biskupa na 

odwiedzanie miejsca przez pielgrzymów z powodu szczególnej pobożności. Pielgrzymi 

przybywają do sanktuarium z powodu obecnego tam jakiegoś świętego wizerunku, relikwii, 

cudu, specjalnego odpustu, który można tam uzyskać - dla uproszenia jakichś łask lub 

wywiązania się ze ślubów. Mszał Rzymski (1998) mianem sanktuarium określa „kościół lub 

budowlę sakralną przeznaczoną do publicznego sprawowania kultu Bożego, która ze względu 

na specjalne nabożeństwo (np. z powodu oznaczonego tam świętego wizerunku, złożenia 

relikwii, cudu, specjalnego odpustu, który można tam zyskać itd.) stała się celem pielgrzymek 

dla uproszenia łask lub wywiązania się ze ślubów”.

W Krakowie zlokalizowanych jest ok. 20 sanktuariów w większości maryjnych z 

koronowanymi wizerunkami Matki Boskiej. Jednak najbardziej popularne są sanktuaria 

związane z kultem Pana Jezusa. Nowa epoka w dziejach pielgrzymek krakowskich wiąże się 

przede wszystkim z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach i kultem św. 

Faustyny Kowalskiej. Choć dziś tylko ono ma zasięg światowy, to trzeba też zauważyć wciąż 
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ważną rolę, jaką odgrywa: Katedra Wawelska (kult św. Stanisława BM, św. Jadwigi Królowej 

i Jej Krucyfiks, zwany Czarnym) oraz sanktuarium Krzyża Świętego w Mogile. Coraz 

chętniej nawiedzane jest również sanktuarium Ecce Homo. 

 Sanktuarium Bożego Miłosierdzia

Rozwój kultu Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach i kultu św. Faustyny Kowalskiej 

stanowią nowy rozdział w dziejach pielgrzymowania i turystyki religijnej do Krakowa. 

Pielgrzymki do Łagiewnik rozpoczęły się wkrótce po śmierci s. Faustyny (5 października 

1938 r.), w okresie drugiej wojny światowej. Wtedy niemal codziennym pątnikiem był tutaj 

Karol Wojtyła. Po zakończeniu wojny kult zataczał coraz szersze kręgi. W dniu 22 czerwca 

1968 r. metropolita krakowski kard. Karol Wojtyła wpisał to miejsce na listę sanktuariów 

diecezjalnych. W latach 70. pielgrzymi pochodzili głównie z ówczesnej archidiecezji 

krakowskiej i sąsiadujących z nią diecezji katowickiej i tarnowskiej. Obecnie zasięg 

Łagiewnik obejmuje już całą Polskę. 

Kult Bożego Miłosierdzia ma zasięg globalny, notuje się go w różnych zakątkach 

Ziemi. Świątynie pod tym wezwaniem powstają na wszystkich kontynentach. Do 

krakowskich Łagiewnik pielgrzymi przybywają z ok. 100 krajów, niekiedy bardzo 

oddalonych od Polski. Zasięg przestrzenny oddziaływania sanktuarium w Łagiewnikach jest 

obecnie największy na świecie (Jasna Góra niewiele ponad 80, Lourdes i Fatima ponad 70 

krajów), co potwierdza powszechność kultu Bożego Miłosierdzia. Reprezentowane są 

wszystkie kontynenty. Dominują przyjezdni z Europy (78%), a następnie z Ameryki 

Północnej (16%).

Łagiewniki znajdują się już w ofercie najważniejszych agencji turystycznych świata. 

Do sanktuarium w Łagiewnikach przybywa około 500 tys. pielgrzymów z zagranicy. 

Stanowią oni blisko 25% ogółu odwiedzających, co na tak młody ośrodek, z pewnością jest 

wartością znaczącą. Jest to równocześnie najwyższy odsetek w Polsce i jeden z najwyższych 

w Europie (np. Lourdes ma 15%, Jasna Góra – ok. 10%, San Giovanni Rotondo - ponad 5%). 

Każdego roku około 30% pątników przybywa do sanktuarium po raz pierwszy, ale 

równocześnie taki sam odsetek przyjeżdża tu wielokrotnie, a blisko 20% nawiedza 

sanktuarium każdego roku. 

Najwięcej pielgrzymów gromadzi się w święto Bożego Miłosierdzia, czyli w pierwszą 

niedzielę po Wielkanocy oraz 5 października, w rocznicę śmierci siostry Faustyny. W 

obchodach święta Bożego Miłosierdzia w latach 80. uczestniczyło kilkaset osób, na początku 
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lat 90. liczba ta wzrosła do kilku tysięcy. W 2000 r., kiedy to święto Miłosierdzia Bożego 

zbiegło się z kanonizacją s. Faustyny, do Łagiewnik przybyło ponad 150 tys. wiernych, w 

2005 r. wielkość ta przekroczyła 200 tys. osób. Można przypuszczać, że w związku z 

wprowadzeniem święta Miłosierdzia Bożego w całym Kościele katolickim, jeszcze większe 

rzesze pielgrzymów będą w tym dniu nawiedzały sanktuarium.

Ze skromnego klasztoru z kaplicą sióstr Matki Boskiej Miłosierdzia w ostatnich latach 

sanktuarium rozrosło się do potężnej bazyliki i towarzyszącym jej budynkom. W dolnej 

części Bazyliki znajduje się pięć kaplic:

 Kaplica św. Siostry Faustyny

 Kaplica Communio Sanctorum (Węgierska)

 Kaplica Matki Bożej Bolesnej 

 Kaplica Greckokatolicka

 Kaplica „Niemiecka”

Poza tym:

- obok głównego wejścia do Bazyliki działa całodobowa Kaplica Wieczystej Adoracji 

Najświętszego Sakramentu, 

- niezwykle atrakcyjnym miejscem jest wieża widokowa, z której pielgrzymi oglądają nie 

tylko otoczenie sanktuarium, ale i panoramę Krakowa,

- ołtarz Polowy umożliwia sprawowanie Eucharystii dla dużej liczby pielgrzymów,

- funkcjonuje Dom Duszpasterski z 48 pokojami, salami konferencyjnymi, aulą Jana Pawła II 

i restauracją oraz dobrze wyposażone pasaże z częścią handlową, 

- bardzo aktywie działa Stowarzyszenie „Faustinum” organizujące zjazdy, konferencje, 

rekolekcje dla czcicieli św. siostry Faustyny Kowalskiej i Miłosierdzia Bożego.

 Sanktuarium Krzyża Świętego w Mogile

       Mogiła należy do najsłynniejszych polskich sanktuariów Jezusa Ukrzyżowanego. Kult 

rozwija się od XIII w. wokół cudownego krucyfiksu. Jednak o randze sanktuarium decyduje 

też wielowiekowa tradycja pielgrzymowania, bogata historia oraz wybitne walory 

architektoniczne i kulturowe opactwa cystersów - opiekunów sanktuarium. Najwięcej 

pielgrzymów przybywa tu podczas oktawy Podwyższenia Krzyża Świętego (główny odpust w 

dniach 14-21 września), w Wielkim Tygodniu oraz w każdy pierwszy piątek miesiąca. W 

ostatnim dwudziestoleciu obserwuje się znaczne ożywienie kultu Pana Jezusa 
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Ukrzyżowanego. Według danych ojców cystersów do sanktuarium pielgrzymuje w ciągu roku 

ok. 150 tys. osób – najwięcej z diecezji krakowskiej, katowickiej i tarnowskiej. 

 Sanktuarium Ecce Homo św. Brata Alberta

        Młode wiekiem jest sanktuarium Ecce Homo św. Brata Alberta. Należy do nielicznych 

ośrodków pielgrzymkowych w Polsce, w których rozwinięty jest kult Męki Pańskiej. W 

sanktuarium tym pielgrzymi otaczają czcią łaskami słynący wizerunek Chrystusa 

Ubiczowanego Ecce Homo oraz relikwie św. Brata Alberta (Adama Chmielowskiego) i  

relikwie bł. Siostry Bernardyny Marii Jabłońskiej – współzałożycielki Zgromadzenia Sióstr 

Albertynek. Świątynia położona jest na szlaku papieskim wiodącym do sanktuariów 

Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach oraz w Kalwarii Zebrzydowskiej, a także 

przy szlaku sanktuariów Pańskich. Obok sanktuarium Ecce Homo obejmuje on sanktuaria 

w Alwerni, Krakowie-Mogile oraz w Imbramowicach. 

Inne kościoły szczególnie uprzywilejowane

Do ważnych obiektów sakralnych nawiedzanych przez pielgrzymów należy w 

Krakowie 11 bazylik mniejszych. Poza Rzymem jest tylko jedno miasto na świecie 

(Florencja) posiadające tyle samo bazylik mniejszych. Kościoły noszące tytuł bazylik 

większych znajdują się tylko w Rzymie. 

o Krakowskie bazyliki mniejsze

 Archikatedralna na Wawelu – najstarsza krakowska bazylika

 Mariacka (Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny)

 Najświętszego Serca Pana Jezusa Księży Jezuitów

 Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny „Na Piasku” Ojców Karmelitów

 Św. Franciszka z Asyżu Ojców Franciszkanów

 Trójcy Świętej Ojców Dominikanów

 Bożego Ciała na Kazimierzu

 Podwyższenia Krzyża Świętego Ojców Cystersów w Mogile

 św. Floriana 

 Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach

 śś. Stanisława BM i Michała Archanioła Ojców Paulinów „Na Skałce”

Cudowne wizerunki Matki Boskiej
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Rozwój kultu maryjnego wiązał się w pierwszym okresie (przełom XIV/XV w.) 

przede wszystkim ze słynącymi łaskami wizerunkami Matki Bożej w kościołach: Karmelitów 

Trzewiczkowych „Na Piasku” (obraz Matki Bożej Piaskowej Pani Krakowa, koronowany w 

1883 r.), Bożego Ciała oraz Ojców Augustianów - św. Katarzyny Aleksandryjskiej. W 

następnych stuleciach największą sławą cieszyły się (i cieszą nadal) zwłaszcza te wizerunki 

Maryi, które zostały wyróżnione koronami papieskimi. W Krakowie w różnych kościołach 

można znaleźć 12 takich obrazów: 

 Wizerunki Matki Bożej w Krakowie koronowane koronami papieskimi:

 MB Piaskowej – pierwszy z koronowanych papieskimi koronami wizerunek w 

Krakowie, Bazylika Nawiedzenia NMP „Na Piasku” ojców karmelitów,

 MB Bolesnej, zwanej Smętną Dobrodziejką Krakowa - bazylika św. Franciszka z 

Asyżu ojców franciszkanów,

 MB Różańcowej – bazylika Trójcy Świętej ojców dominikanów, 

 MB Świętojańskiej zwanej „od wykupu niewolników - Kościół śś. Jana 

Chrzciciela i Jana Ewangelisty, koronowana w 1966 r. przez abpa Karola Wojtyłę,

 MB Częstochowskiej - Bazylika Mariacka,

 MB Nieustającej Pomocy - kościół ojców redemptorystów przy ul. Zamojskiego,

 MB Pocieszenia - klasztor ojców augustianów,

 MB Płaszowskiej - Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa, 

 MB Odkupiciela z Dzieciątkiem – bazylika Bożego Ciała,

 MB Łaskawej przy której w katedrze lwowskiej Jan Kazimierz w 1656 r. złożył 

pamiętne śluby oddając państwo i naród pod opiekę Maryi i obrał Ją za Królowę – 

od 1989 r. w skarbcu katedry Wawelskiej, wystawiana w czasie większych 

uroczystości,

 MB Pocieszenia – kościół św. Szczepana,

 MB Sokalskiej – klasztor ojców bernardynów.

Korony papieskie nosi też figura MB Fatimskiej w kościele zwanym Arką Pana w Nowej 

Hucie. 

Krucyfiksy
Szczególnym kultem od wieków cieszą się zwłaszcza trzy gotyckie wizerunki 

Ukrzyżowanego:

 cudami słynący krzyż w opactwie cystersów w Mogile 
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 Krzyż Mariacki – dłuta Wita Stwosza 

 Czarny – św. Jadwigi Królowej 

Swego rodzaju miejscem spotkań od kilkudziesięciu lat jest też Krzyż Katyński ustawiony na 

pl. o. Adama Studzińskiego OP – obok kościoła św. Idziego. 

Szlaki turystyczne

Z inicjatywy Urzędu Miasta Krakowa w minionych latach wydano szereg tematycznych 

publikacji i materiałów informacyjnych zawierających elementy związane z dziedzictwem 

religijnym Krakowa. Wytyczono również kilka tras turystycznych, które nawiązując do 

tradycji religijnych Krakowa jednocześnie mają na celu ułatwienie poznania miasta jako 

centrum turystyki. Są to m. in.:.

  Trasa św. Stanisława

 Spacer po Kazimierzu „Trasą zabytków żydowskich”

 Droga Królewska

 Trasa Uniwersytecka

 Szlak po Nowej Hucie 

 Trasa Historii Podgórza

a także dwa szlaki spacerowe – po Prądniku Czerwonym i po Bronowicach.

Kraków leży też na szlakach wykraczających poza jego granice administracyjne. W 

ostatnim czasie Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego podjął prace nad 

odtworzeniem Małopolskiej Drogi św. Jakuba, biegnącej m.in. przez Kraków. Stanowi ona 

fragment Szlaku św. Jakuba Apostoła w Polsce. Inne szlaki przebiegające przez Kraków to:

 Szlak Architektury Drewnianej,

 Szlak Cysterski

Szlaki te powinny stanowić istotny czynnik skłaniający turystę do bardziej aktywnego, niż 

dotychczas, zwiedzania miasta. Chodzi przede wszystkim o przekonanie uczestnika turystyki 

religijnej lub organizatorów takich przyjazdów, że obok pobytu w danym sanktuarium warto 

zobaczyć również inne elementy tkanki miejskiej Krakowa. Uczestników turystyki religijnej 

jak dotąd – obok wybranego sanktuarium – rzadko interesują inne zabytki.

Klasztory i zgromadzenia zakonne
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Ważne miejsce w życiu duchowym Krakowa zajmuje ponad 30 zakonów męskich i 

ponad 70 żeńskich oraz ich klasztory (w przypadku niektórych zgromadzeń – po kilka), które 

znakomicie uzupełniają duchową ofertę niemal 90 parafii krakowskich. Wiele z tych zakonów 

ma w Krakowie siedziby swych władz generalnych lub prowincjalnych. To nie tylko 

nobilitacja dla miasta, ale przede wszystkim możliwość łatwej bezpośredniej komunikacji z 

nimi. Trzeba zaznaczyć, że zgodnie z wewnętrznymi rozwiązaniami prawnymi zakony nie 

podlegają ordynariuszowi (w przypadku Krakowa jest nim metropolita krakowski). A ich 

bezpośrednią władzą jest generał zakonu na ogół rezydujący w Rzymie. 

 Ważniejsze zakony męskie i ich główne siedziby w Krakowie kolejności alfabetycznej:

o Albertyni (ul. Krakowska 43)

o Augustianie (ul. Augustiańska 7/9)

o Benedyktyni w Tyńcu (Benedyktyńska 37)

o Bonifratrzy (ul. Krakowska)

o Cystersi w Mogile (ul. Klasztorna 11)

o Dominikanie (ul. Stolarska 12)

o Franciszkanie Konwentualni (pl. Wszystkich Świętych 5)

o Franciszkanie Reformaci (ul. Reformacka 4)

o Franciszkanie Bernardyni (ul. Bernardyńska 2)

o Franciszkanie Kapucyni (ul. Loretańska 11)

o Jezuici (ul. Kopernika i Mały Rynek 8)

o Kameduli na Bielanach (ul. Konarowa)

o Kanonicy Regularni Laterańscy (ul. Bożego Ciała 26)

o Karmelici „Na Piasku” (ul. Karmelicka 19)

o Karmelici Bosi (ul. Rakowicka 18)

o Misjonarze (ul. św. Filipa 19, ul. Stradomska 4)

o Paulini „Na Skałce” (ul. Skałeczna 15)

o Pijarzy (ul. Pijarska 2)

o Redemptoryści (ul. Zamoyskiego 56)

o Salezjanie (ul. Konfederacka 6)

o Salwatorianie (ul. św. Jacka 16)

o Sercanie (ul. Saska 2)

o Zmartwychwstańcy (ul. Ks. Stefana Pawlickiego 1)

 Ważniejsze zakony żeńskie:

o Albertynki (ul. Woronicza 10)

o Augustianki (ul. Skałeczna 10-12)

o Bernardynki (ul. Poselska 21)
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o Córki Bożej Miłości (ul. Pędzichów 14/16)

o Dominikanki (ul. Mikołajska 21)

o Duchaczki (ul. Szpitalna 10)

o Felicjanki (ul. Smoleńsk 6)

o Jadwiżanki (ul. Sławkowska 24/3, ul. Skalnica 21B)

o Józefitki (ul. Hoffmanowej 16)

o Karmelitanki Bose (ul. Kopernika 44, ul. Łobzowska 40)

o Klaryski (ul. Grodzka 54)

o ss. Matki Bożej Miłosierdzia (ul. Siostry Faustyny 3/9)

o ss. Miłosierdzia (ul. Piekarska 6-10)

o Nazaretanki (ul. Warszawska 13, ul. Nazaretanek 1)

o Norbertanki na Zwierzyńcu (ul. Kościuszki 88)

o Prezentki (ul. św. Jana 7)

o Sarafitki (ul. Łowiecka 3)

o Sercanki (ul. Garncarska 24/26)

o Służebniczki Starowiejskie i Dębnickie

o Szarytki (ul. Warszawska 6-10 i inne miejsca)

o Urszulanki (ul. Starowiślna 3/5)

o Wizytki (ul. Krowoderska 16)

Muzea i instytucje o charakterze muzealnym

Niektóre zakony, a także Kuria Metropolitalna prowadzą muzea i instytucje o charakterze 

muzealnym wyposażone w dość specyficzne eksponaty. Najważniejsze z nich to oczywiście 

tłumnie odwiedzane:

 Muzeum Archidiecezjalne Kardynała Karola Wojtyły (ul. 

Kanonicza 19-21)

 Muzeum Katedralne (Wawel 2) oraz:

 Muzeum Misyjne Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego Paulo (ul. 

Stradomska 4)

 Muzeum Brata Alberta (Krakowska 43)

 Muzeum i archiwum Marii Angelii Truszkowskiej (ul. Mikołajska 18)

 Muzeum oo. Karmelitów na Piasku (ul. Karmelicka 19)

 Muzeum ss. Sercanek (ul Garncarska)
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 Zbiory Archiwalno-Muzealne Krakowskiego Kościoła Garnizonowego św. 

Agnieszki (ul. Dietla 30)

Ruchy kościelne i wspólnoty

Od wielu lat mówi się, że ruchy kościelne i nowe wspólnoty modlitewne świadczą o tzw. 

Wiośnie Kościoła, bo organizacje te - zaliczane do tzw. trzeciego sektora - zrzeszają na ogół 

osoby najbardziej aktywne i mobilne. Często biorą udział w różnego rodzaju spotkaniach i są 

w stanie zorganizować lub włączyć się w organizację w formie wolontariatu różnych 

przedsięwzięć. Najbardziej w Krakowie aktywne są: 

 Ruch Światło Życie

 Akcja Katolicka

 Wiara i Światło

 Ruch Domowego Kościoła

 Neokatechumenat – tworzący stosunkowo zamknięte kręgi znajomych 

 Stowarzyszenie Rodzin Katolickich

 Ruch Obrony Życia

 Ruch Rodzin Nazaretańskich,

 Klub Inteligencji Katolickiej

 Rycerze Kolumba – organizacja działająca w Polsce i Krakowie od czterech lat

A także te genezą sięgające wieków średnich:

 Bractwo Miłosierdzia 

 Bractwo Dobrej Śmierci charakteryzujące się bogatą symboliką obchodów Wielkiego 

Piątku.

Inne organizacje poszukują nowych bardziej współczesnych formuł działania:

 Żywy Różaniec 

 Świecki Zakon Karmelitów Bosych

 Franciszkański Zakon Świeckich

 Rycerstwo Niepokalanej 

 Krąg Biblijny

Oferta specjalna - pobyty „wyciszające”
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O istniejącym zapotrzebowaniu w zakresie specyficznej turystyki specjalnej świadczyć mogą 

cieszące się coraz większą popularnością pobyty „wyciszające” w opactwie ojców 

benedyktynów w Tyńcu, u ojców Kamedułów na Bielanach, czy w Centrum Promocji 

Duchowej w klasztorze ojców Salwatorianów przy ul. św. Jacka

o Inne krakowskie domy rekolekcyjne:

 Sekretariat Ewangelizacji Prowincji Matki Bożej Anielskiej ojców Franciszkanów

 Mariacki Dom Rekolekcyjny

 Franciszkański Ośrodek Rekolekcyjno - Powołaniowy

 Dom Rekolekcyjny Misjonarzy

W ciągu roku akademickiego bardzo popularne wśród studentów są duszpasterstwa 

akademickie, prowadzone przy kilku kościołach lub klasztorach:

 Duszpasterstwo Akademickie św. Anny 

 Dominikańskie Duszpasterstwo Akademickie „Beczka”

 „Na Miasteczku” księży misjonarzy

 Duszpasterstwo Akademickie przy kościele św. Floriana

 Duszpasterstwo Akademickie „Karmel” kościół Karmelitów Bosych

Inne atrakcje i produkty turystyki religijnej w Krakowie

 Okno Papieskie w Pałacu Biskupów Krakowskich, kaplica domowa, dziedziniec z 

pomnikiem JP II)

 Kapliczki przydrożne – na terenie Krakowa znajduje się kilkaset ciekawych 

przydrożnych kapliczek, w dużej części odnowionych. 

 Dzwony krakowskich kościołów – Zygmunta i in.

 Uzdrawiająca woda – źródła, sadzawki, studnie – np. sadzawka na Skałce, studnia św. 

Szymona z Lipnicy

 Piesze pielgrzymki np. do Częstochowy, Kalwarii Zebrzydowskiej

 Nocna Droga Krzyżowa z Krakowa do Kalwarii Zebrzydowskiej

 Bogata oferta kulturalna Benedyktyńskiego Instytutu Kultury

 Pielgrzymka Śladami Karola Wojtyły Robotnika – Kraków-Dębniki

 Dzieciątko Koletańskie u sióstr Bernardynek 

 Krypty i tzw. św. Ekspedyt w kościele reformatów

 Studencka Droga Krzyżowa ulicami miasta
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 Kopce 

Kalendarium cyklicznych wydarzeń

Przyjazdy uczestników turystyki religijnej a zwłaszcza pielgrzymów łatwo przewidzieć. 

Przybywają oni zwykle w jakieś święta lub uroczystości odpustowe lub związane z czczoną 

postacią świętego. Dlatego bardzo ważne jest opracowanie kalendarza wydarzeń religijnych i 

udostępnianie go zainteresowanym. Poniżej znajduje się zestawienie odbywających się w 

Krakowie cyklicznych wydarzeń, których charakter może być interesujący z punktu widzenia 

uczestnika turystyki religijnej. Wydarzenia zostały pogrupowane porami roku: 

Zima (XII-II)

 Konkurs Szopek Krakowskich (Muzeum Historyczne Miasta Krakowa) (grudzień)

 Choinka pod Oknem Papieskim (grudzień)

 Boże Narodzenie – Pasterka, „Żywa” Szopka (Franciszkanie) i szopki we 

wszystkich kościołach

 Małopolski Przegląd Kolęd i Jasełek (Centrum Kultury Katolickiej w 

Mistrzejowicach (styczeń)

 Tydzień Ekumeniczny (Polska Rada Ekumeniczna) (styczeń)

Wiosna (III-V)

 Targi Wielkanocne (Krakowska Kongregacja Kupiecka) (marzec/kwiecień)

 Wielkanoc – Wielki Tydzień, groby pańskie w różnych kościołach

 Festiwal Misteria Paschalia (Krakowskie Biuro Festiwalowe) (marzec/kwiecień)

 Odpust zw. „Emaus” (marzec lub kwiecień)

 Rocznica śmierci Jana Pawła II (Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się”) (2 

kwiecień)

 Święto Miłosierdzia Bożego (Sanktuarium Miłosierdzia Bożego) (pierwsza 

niedziela po Wielkanocy – marzec/kwiecień)

 Tradycyjne Święto Rękawki (marzec/kwiecień) czy to święto jest religijne? Cyba 

pogańskie

 Dni Tischnerowskie (Społeczny Instytut wydawniczy Znak) (kwiecień)

 Procesja św. Stanisława z katedry wawelskiej na Skałkę (Archidiecezja 

Krakowska) (maj)

 Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego (Małopolski Instytut Kultury w 

Krakowie) (maj)
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 Rocznica urodzin Jana Pawła II (Instytut Dialogu Międzykulturowego im. JPII) 

(18 maj)

 Krakowskie Spotkania z Muzyką Cerkiewną (Dom Kultury Podgórze) (maj)

 Procesja Bożego Ciała (maj/czerwiec)

Lato (VI-VIII)

 Dni Benedyktyńskie (Benedyktyński Instytut Kulturowy) (czerwiec)

 Festiwal Muzyki z Klasztorów Benedyktyńskich Europy (lipiec)

 Recitale Organowe w Tyńcu (Benedyktyński Instytut Kulturowy) (sierpień)

 Cracovia sacra (sierpień)

 Festiwal Muzyka w Starym Krakowie (Fundacja Capella Cracoviensis) (sierpień)

Jesień (IX-XI)

 Festiwal Sacrum-Profanum (Krakowskie Biuro Festiwalowe) (wrzesień)

 Dzień Papieski, Rocznica Wyboru JPII na Stolicę Piotrową (Fundacja Dzieło 

Nowego Tysiąclecia, Instytut Dialogu Międzykulturowego im. JPII) (październik)

 Dni Muzyki Organowej (październik)

 Dni Muzyki Kościelnej (Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej na 

Uniwersytecie Papieskim) (listopad)

 Targi Bożonarodzeniowe (Krakowska Kongregacja Kupiecka) (listopad-grudzień)

 Dni Jana Pawła II (krakowskie szkoły wyższe, www.jp2.krakow.pl) (listopad)

Specyfiką większości ważnych świąt katolickich jest to, że ich daty są ruchome- np. 

Wielkanoc i wszystkie ją poprzedzające (np. Triduum Paschalne) i następujące po 

niej (Niedziela Miłosierdzia Bożego, Boże Ciało, Zesłanie Ducha Świętego itd.) 

Stałą datę ma Boże Narodzenie. 

Instytucje o charakterze naukowym i edukacyjnym zajmujące się religiami: 

 Uniwersytet Papieski Jana Pawła II 

 Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”

 Uniwersytet Jagielloński:

 Zakład Geografii Religii, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej 

 Katedra Judaistyki

 Instytut Religioznawstwa

 Katedra Arabistyki, Instytut Filologii Orientalnej

http://WWW.jp2.krakow.pl
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 Katedra Bliskiego i Dalekiego Wschodu

Inne instytucje,

których działalność może mieć wpływ na rozwój turystyki religijnej w Krakowie: 

 Centrum im. Jana Pawła II „Nie lękajcie się!”

 Instytut Dialogu Międzykulturowego im. JPII

 Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej i Instytut Edukacji Społecznej i Religijnej 

im. Księdza Piotra Skargi

 Benedyktyński Instytut Kultury

 Centrum Kultury Katolickiej - Mistrzejowice

 Klub Inteligencji Katolickiej

 Fundacja Sanktuarium Bożego Miłosierdzia

 Krakowska Kuria Metropolitalna

 Diecezjalne Centrum Kultury

 Fundacja Szlaki Papieski

 Fundacja św. Włodzimierza Chrzciciela Rusi Kijowskiej

Ważniejsze wydawnictwa religijne: 

 WAM – najstarsze polskie wydawnictwo katolickie, 

 Znak 

 M

 Tygodnik Powszechny

 Salwator

 Św. Stanisława BM

 Serafin

 Bratni Zew

 LIST

 Biały Kruk

 Petrus

 Księży Sercanów

 Benedyktyńskie
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 Austeria

Czasopisma – gazety 

 Peregrinus Cracoviensis 

 List – miesięcznik katolicki

 Tygodnik Powszechny

 Tygodnik Rodzin Katolickich Źródło (dla dzieci: Jaś, Dominik), 

 Nasza Droga – dwutygodnik młodzieży katolickiej 

 Lokalne oddziały: Gościa Niedzielnego, Niedzieli i Przeglądu Katolickiego

 Nasza Arka – miesięcznik rodzin katolickich

 Wychowawca – miesięcznik 

 Posłaniec Serca Jezusowego – miesięcznik

 Światło i Cienie 

 Ziemia Święta – kwartalnik 

 Na terenie Krakowa wydawanych jest też ok. 50 tytułów gazet parafialnych
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INNE WYZNANIA CHRZEŚCIJAŃSKIE

Od wieków Kraków skupia różne środowiska narodowe, kulturowe i religijne. 

Prawosławni posiadają obecnie własną cerkiew pw. Zaśnięcia Marii Panny przy ul. 

Szpitalnej, grekokatolicy – kościół Podwyższenia Krzyża Świętego (św. Norberta) przy ul. 

Wiślnej, Ormianie-unici – kościół Bożego Miłosierdzia przy ul. Felicjanek, a wyznawcy 

kościoła ewangelicko-augsburskiego (luteranie) - kościół św. Marcina przy ul. Grodzkiej. 

Wszystkie te kościoły znajdują się w ścisłym centrum miasta. 

Poza przedstawicielami kościoła katolickiego inne wyznania chrześcijańskie nie 

wykazały zainteresowania pracami zespołu i przygotowywanym Planem działań na rzecz 

rozwoju turystyki religijnej. Jednak udział członków tych wyznań w turystyce religijnej jest i 

będzie znikomy. 

Większość organizacji zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej uczestniczy w 

wydarzeniach Tygodnia Ekumenicznego odbywającego się każdego roku w dniach 18-25 

stycznia. 

Nazwy i adresy stron internetowych ważniejszych wyznań chrześcijańskich działających w 

Krakowie: 

 Grekokatolicka Cerkiew Podwyższenia Krzyża Świętego, www.krakow.cerkowgr.pl

 Prawosławna Cerkiew Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny, www.krakow.cerkiew.pl

 Kościół Ewangelicko-Augsburski, www.ewangelicy.krakow.pl

 Kościół Ewangelicko-Metodystyczny, www.metodysci.pl/krakow

 Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, www.krakow.maranatha.pl

 Kościół Jezusa Chrystusa (Kościół Boży w Polsce), www.kjch.pl

 Kościół Zielonoświątkowy „Betlejem”, www.betlejem.krakow.pl

 Kościół Chrześcijan Baptystów, www.baptysci-krakow.pl

http://www.krakow.cerkowgr.pl
http://www.krakow.cerkiew.pl
http://www.ewangelicy.krakow.pl
http://www.metodysci.pl/krakow
http://www.krakow.maranatha.pl
http://www.kjch.pl
http://www.betlejem.krakow.pl
http://www.baptysci-krakow.pl
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 Baptyści „Betel", www.betel.info

JUDAIZM 

Kraków i jego okolice można uznać za szczególne miejsce pod względem dużego 

ruchu turystycznego społeczności żydowskich. Tu przez stulecia powstało jedno z czterech 

najważniejszych w Polsce centrów religijnych, edukacyjnych i kulturalnych wyznawców 

judaizmu. Krakowska społeczność żydowska przestała istnieć w czasie II wojnie światowej.  

Z powodu małej liczebności Żydów nabożeństwa od lat 80. odbywały się wyłącznie w 

synagodze Remu. 

Obecnie nadal jest głównym ośrodkiem religijnym i należy do najbardziej znanych 

dzielnic żydowskich w Europie – obok takich miejsc, jak: Josefov w Pradze, siódmy dystrykt 

w Budapeszcie; Jodenbreestraat, Valkenburgerstraat, Oude Schans w Amsterdamie; weneckie 

i rzymskie getto. Badania wskazują, że jest on celem przyjazdów do Krakowa ponad 6% osób 

pochodzących z Polski oraz blisko 9% obcokrajowców. Coraz częściej z całego świata 

przyjeżdżają do Polski chasydzi na groby świętych cadyków i rabinów. W Małopolsce 

największą sławą cieszą się cmentarze w Krakowie. Dla ożywienia przyjazdów dużą rolę 

odegrała Fundacja Judaica. 

W Krakowie zachowało się wiele miejsc ściśle związanych z kulturą i religią 

żydowską. Jest tu 9 synagog, z których dwie (Remu i Tempel) używane są do celów kultu 

religijnego. Głównym celem przyjazdów o charakterze pielgrzymkowym Żydów z całego 

świata jest grób Mojżesza Isserlesa (ok. 1522-1572). Grób znajduje się na cmentarzu Remu, 

który jest jednym z najstarszych cmentarzy żydowskich w Europie. Miejsce pochówku tego 

wybitnego rabina, talmudysty i filozofa przetrwało różne zawirowania historyczne, nie 

zniszczyli go nawet hitlerowcy (rzekomo bali się jego klątwy) i komuniści. W opinii 

wiernych potwierdziło to jeszcze dobitniej niezwykłą moc tego uczonego Żyda, uważanego 

powszechnie za cudotwórcę. Dziś na cmentarzu Remu pojawiają się pielgrzymi żydowscy ze 

http://www.betel.info
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wszystkich zakątków świata. Najwięcej turystów przyjeżdża z Izraela, a także z USA, Anglii i 

Australii. 

Mieszkańcy Izraela uznawani są za bardzo aktywnych turystycznie. Polska zajmuje 

10-14 miejsce pośród najczęściej odwiedzanych krajów świata przez mieszkańców Izraela. 

Najchętniej odwiedzanym miastem w Polsce jest Kraków zwany Drugą Jerozolimą. 

Obecnie ruch turystyczny wyznawców judaizmu koncentruje się na Kazimierzu. 

Dzielnica ta oferuje turystom także urozmaicone usługi kulturalne, noclegowe, 

gastronomiczne i rozrywkowe. Zlokalizowane tu hotele (około 30) oferują blisko 1 000 

miejsc. Działa ponad 100 restauracji, pubów, klubów i barów. Życie kulturalno-rozrywkowe 

dzielnicy trwa do późnych godzin nocnych.

Wielu turystów pochodzenia żydowskiego przybywa do Krakowa na święta i 

uroczystości religijne. Pośród nich należy wymienić:

-  Marsz Żywych (w Auschwitz – od 1988 r.) 

- Tamuz (przełom czerwca i lipca) - upamiętnia niewolę, zdobycie i zburzenie 

Jerozolimy 

- Jom Kippur – (Dzień Pojednania) (we wrześniu)

W Krakowie działają obecnie następujące żydowskie instytucje, fundacje i stowarzyszenia. 

 Żydowska Gmina Wyznaniowa,

 Żydowskie Muzeum Galicja odwiedzane poza sezonem przez ok. 500 osób 

miesięcznie w sezonie 3,5 tys. najwięcej w lipcu i październiku,

 Fundacja Judaica – Centrum Kultury Żydowskiej,

 JCC – Centrum Społeczności Żydowskiej,

 Żydowskie Stowarzyszenie Czulent.

Tzw. produkty turystyki religijnej

 Miejsce pielgrzymkowe (cmentarz Remu)

 Marsz Pamięci 

 Krakowski Kazimierz – Trasa Zabytków Żydowskich – m.in. synagogi i cmentarze

 Festiwal Kultury Żydowskiej (przełom czerwca i lipca) – obchody szabatu, wykłady 

poświęcone tematyce religijnej, zwiedzanie synagog

   Hotel EDEN wyposażony w mykwę, rytualną łaźnię, z której pobożni Żydzi 

zobowiązani są korzystać codziennie w celu oczyszczenia ciała i duszy przed 



30

wykonywaniem wielu religijnych czynności. Nie ma w Krakowie stałego miejsca z 

żywnością koszerną. 

Kalendarium innych popularnych wydarzeń cyklicznych

 Koncerty muzyki Klezmerskiej (Agencja Artystyczna Pro-Arts) (styczeń-grudzień)

 Koncerty Muzyki Żydowskiej (Żydowskie Muzeum Galicja) (styczeń-grudzień) 

 MuLaKuŻ – Muzyczne Laboratorium Kultury Żydowskiej (Cheder Café) (styczeń)

 Dzień Judaizmu w Kościele Katolickim (styczeń) 

 Bajt Chadzasz – Spotkanie z Kulturą Żydowską (wrzesień)

Obiekty sakralne – synagogi:

 Remu (ul. Szeroka 40) – najmniejsza w Krakowie – z poł. XVI w. Najciekawszym 

elementem jest bima. Do synagogi przylega jeden z najstarszych w Polsce 

cmentarzy żydowskich. Zmarłych chowano tu do końca XVIII w. W latach 50. XX 

w. zbudowano Ścianę Płaczu (wewnętrzna część muru cmentarnego wzdłuż ul. 

Szerokiej. Powstała z fragmentów nagrobków, zbyt małych, aby umieścić je na 

cmentarzu. odbywają się w niej nabożeństwa szabatowe i świąteczne,

 Izaaka (Ajzyka Jakubowicza) (ul. Jakuba 25) największa w Krakowie. Dla turystów 

wyświetlane są tu archiwalne filmy dokumentalne Krakowski Kazimierz z 1936 r. 

oraz materiały archiwalne III Rzeszy „przeprowadzka do getta na Podgórze” z 1940 r.,

 Stara (ul. Szeroka 24) z końca XV w. – obecnie Muzeum Judaizmu, od 1958 r. oddział 

MZMK – zniszczona w czasie II wojny światowej, obecnie najstarsza zachowana 

synagoga z Polsce i jeden z najważniejszych zabytków żydowskiej architektury 

sakralnej w Europie. Co roku na placu przed synagogą odbywa się finał festiwali 

kultury żydowskiej,

 Postępowa tzw. Tempel (ul. Miodowa 24) - Głoszono w niej kazania nie tylko po 

polsku i hebrajsku, ale też po niemiecku. Powstała dla wyznaców judaizmu, którzy 

uważali się za odrębną grupę wyznaniową, ale nie za oddzielny naród. 

odremontowana pod koniec XX w. z bardzo dobrą akustyką jest miejscem koncertów 

w ramach m.in. Festiwalu Kultury Żydowskiej,

 Wolfa Popera zwana Małą (ul. Szeroka 16),

 Kupa (ul. Warszauera 8) (zwana też synagogą Ubogich lub synagogą Szpitalną z 1647 

r., obecnie jest miejscem wystaw i koncertów,
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 Wysoka (ul. Józefa 38/40) z pokojem modlitw usytuowanym na piętrze,

Cmentarze: 

 Remu (ul. Szeroka 40)

 Żydowski zwany Nowym (ul. Miodowa), spoczywają tu m.in. rabini, artyści, 

politycy, naukowcy. 

 w Płaszowie (ul. Abrahama)

Muzea

 Trzy oddziały Muzeum Historycznego Miasta Krakowa poświęcone są tematyce 

Żydowskiej

 Apteka Pod Orłem

 Fabryka Emalia Oskara Schindlera

 Stara Synagoga, Dzieje i Kultura Żydów

Jednostki naukowe zajmujące się kulturą i historią Żydów

 Judaistyka UJ

 Centrum Badań Holocaustu UJ

 Zakład Geografii Religii, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

 Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ

Strony internetowe, 

gdzie zainteresowani znajdują informacje na temat funkcjonowania Żydowskiej Gminy 

Wyznaniowej, oferty kulturalnej i religijnej różnych instytucji i organizacji w Krakowie:

 www.krakow.jewish.org.pl - Gmina Wyznaniowa Żydowska w Krakowie

 www.judaica.pl - Centrum Kultury Żydowskiej

 www.galiciajewishmuseum.org – Muzeum Galicja

 www.jcckrakow.org - JCC – Centrum Społeczności Żydowskiej

 www.jewishfestival.pl - Festiwal Kultury Żydowskiej

http://www.krakow.pl/kultura/instytucje/?inst_typ=41&id=154
http://www.krakow.pl/kultura/instytucje/?inst_typ=41&id=154
http://www.krakow.pl/kultura/instytucje/?inst_typ=41&id=154
http://www.krakow.pl/kultura/instytucje/?inst_typ=41&id=154
http://www.krakow.pl/kultura/instytucje/?inst_typ=41&id=154
http://www.krakow.pl/kultura/instytucje/?inst_typ=41&id=308
http://www.krakow.pl/kultura/instytucje/?inst_typ=41&id=308
http://www.krakow.pl/kultura/instytucje/?inst_typ=41&id=308
http://www.krakow.pl/kultura/instytucje/?inst_typ=41&id=308
http://www.krakow.pl/kultura/instytucje/?inst_typ=41&id=308
http://www.krakow.pl/kultura/instytucje/?inst_typ=41&id=308
http://www.krakow.pl/kultura/instytucje/?inst_typ=41&id=308
http://www.krakow.pl/kultura/instytucje/?inst_typ=41&id=146
http://www.krakow.pl/kultura/instytucje/?inst_typ=41&id=146
http://www.krakow.pl/kultura/instytucje/?inst_typ=41&id=146
http://www.krakow.pl/kultura/instytucje/?inst_typ=41&id=146
http://www.krakow.pl/kultura/instytucje/?inst_typ=41&id=146
http://www.krakow.pl/kultura/instytucje/?inst_typ=41&id=146
http://www.krakow.pl/kultura/instytucje/?inst_typ=41&id=146
http://www.krakow.pl/kultura/instytucje/?inst_typ=41&id=146
http://www.krakow.pl/kultura/instytucje/?inst_typ=41&id=146
http://www.krakow.pl/kultura/instytucje/?inst_typ=41&id=146
http://www.krakow.pl/kultura/instytucje/?inst_typ=41&id=146
http://www.krakow.jewish.org.pl
http://www.judaica.pl
http://www.galiciajewishmuseum.org
http://www.jcckrakow.org
http://www.jewishfestival.pl
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Zestawienie zawartości miejskich stron internetowych pod kątem potrzeb uczestnika lub 

organizatora turystyki religijnej:

www.krakow.pl

 Zakładka: Turystyka

o Informacje praktyczne – dojazdy, parkingi, noclegi, gastronomia, itp.

o Kalendarium imprez – brakuje opisu wielu wydarzeń związanych pośrednio 

lub bezpośrednio z religią lub życiem Kościoła np. Konkurs Szopek 

Krakowskich, Choinka pod Oknem Papieskim, Małopolski Przegląd Kolęd i 

Jasełek, Tydzień Ekumeniczny, itd.

o Atrakcje Krakowa – opis m.in. kościołów, zabytków Kazimierza

o Trasy Turystyczne (broszury)

 Trzy dni w Krakowie – wzmianki o turystyce religijnej

 Ścieżkami Jana Pawła II

 Trasa Zabytków Żydowskich

 Trasa św. Stanisława

 Krakowski Szlak Świętych

 Trasa Historii Podgórza

o Na stronie znajdują się także materiały do pobrania

 Broszurki w PDF. z trasami turystycznymi wymienionymi w punkcie 

powyżej

 Badania Ruchu Turystycznego w Krakowie w PDF – znajdują się w 

nich min. statystyki dotyczące turystyki religijnej

 Zakładka: Kultura

o Instytucje 

 Muzea – opis i praktyczne informacje dla turystów

http://www.krakow.pl
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 Biblioteki – brak bibliotek katolickich np. Biblioteki Uniwersytetu Jana 

Pawła II

 Centra Kultury – opis i praktyczne informacje dla turystów

o Prezentacje

 Festiwale – opis i praktyczne informacje m.in. Festiwal Kultury 

Żydowskie, Dni Tischnerowskie

o Krakowskie Tradycje – opis i praktyczne informacje m.in. o:

- Emaus, 

- Rękawka, 

- Szopki Krakowskie

o Kalendarium imprez (lista imprez, imprezy cykliczne itd.) – takie samo jak w 

zakładce Turystyka 

  Zakładka: Nasze Miasto

o Krakowskie Tradycje (Emaus, Rękawka, Krakowskie Szopki)

o Zabytki (min. kościoły)

o Krakowski Kazimierz

www.krakow.travel

 Aktualności

o Wydarzenia Religijne – opis: 

- Misterium Męki Pańskiej, 

- Święto Miłosierdzia Bożego, 

- Rocznica Śmierci Jana Pawła II, 

- Procesja św. Stanisława, 

- Procesja Bożego Ciała, 

- Dzień Papieski, 

- Dni Jana Pawła II, 

- Żywa Szopka u oo. Franciszkanów 

Brak: np. Dni Tischnerowskich, Dni Muzyki Kościelnej itp. 

o Krakowskie Tradycje – opis: 

- Emaus, 

- Rękawka, 

- Konkurs Szopek Krakowskich

http://www.krakow.travel
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 Dla Turystów:

o Kraków Duchowy

 Kościoły katolickie – krótki opis, jak zwiedzać krakowskie kościoły z 

odnośnikiem na stronę internetową archidiecezji krakowskiej, gdzie i o 

której są msze św. 

 Sanktuarium Bożego Miłosierdzia - opis sanktuarium w Łagiewnikach 

z praktycznymi informacjami dla turystów oraz odnośnikiem na stronę 

internetową Sanktuarium Miłosierdzia Bożego.

 Msze św. w różnych językach – lista kościołów oraz godziny mszy św. 

odprawianych w różnych językach. 

 Świątynie innych wyznań – kontakty do różnych kościołów i wspólnot 

mających swoje siedziby w Krakowie

 Przewodnik

o Stare Miasto – m.in. opis niektórych krakowskich kościołów 

o Wawel – m.in. opis Katedry na Wawelu

o Kazimierz – m.in. opis synagog, cmentarzy żydowskich, kościołów

o Getto i obóz koncentracyjny w Płaszowie

o Podgórze – m.in. opis kościołów, miejsc związanych z Żydami

o Nowa Huta – m.in. opis kościołów

o Zwierzyniec – m.in. opis kościołów

o Kleparz i Piasek – m.in. opis kościołów

o Poza głównymi trasami – m.in. opis kościołów

o Małopolska – opis ciekawych miejscowości m.in. Kalwarii Zebrzydowskiej, 

Wadowic, Wieliczka

 Gdzie pójść

o m.in. muzea – opisy i praktyczne wskazówki

 Katedralne, Diecezjalne, Galicja itd.

 Plan miasta – zaznaczone zabytki, muzea, świątynie

 Do pobrania:

o Zdjęcia – m.in. Fasada Kościoła Bożego Ciała

o Przewodnik – m.in. Trzy Dni w Krakowie

o Plan miasta – m.in. miejsca kultu religijnego
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Strony internetowe innych instytucji i organizacji:
 www.diecezja.pl – Archidiecezji Krakowskiej

 www.franciszkanska3.pl – Chrześcijański Portal Internetowy

 www.diecezja.pl/kck/dci.htm - Diecezjalne Centrum Kultury

 www.milosierdzie.pl - Fundacja Sanktuarium Bożego Miłosierdzia

 www.janpawel2.pl – Centrum im. Jana Pawła II „Nie lękajcie się”

 www.benedyktyni.eu – Benedyktyński Instytut Kultury

 www.pat.krakow.pl – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II

 www.ckkmistrzejowice.krakow.pl – Centrum Kultury Katolickiej Mistrzejowice

 www.piotrsKarga.pl - Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej i Instytut Edukacji 

Społecznej i Religijnej im. Księdza Piotra Skargi,

 www.ignatianum.edu.pl - Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”

 www.krakow.kik.opoka.org.pl - Klub Inteligencji Katolickiej w Krakowie

 www.szlakipapieskie.pl

ZASOBY MAŁOPOLSKI DLA TURYSTYKI RELIGIJNEJ

Oferta Województwa Małopolskiego dla turystyki religijnej jest szczególnie bogata. 

Dominującym wyznaniem na ziemiach Województwa Małopolskiego był i jest katolicyzm. 

Administracyjnie tereny te należą do archidiecezji krakowskiej obejmującej diecezje: 

krakowską, tarnowską i bielsko-żywiecką. Obszar charakteryzuje się gęstą siecią placówek 

parafialnych i dużą liczbą domów zakonnych. 

 Architektura drewniana

Jednym z decydujących o atrakcyjności turystycznej małopolski elementów jest 

drewniana architektura sakralna. Zachowało się tu stosunkowo wiele zabytkowych 

drewnianych budynków - 250 z nich znajduje się obecnie na utworzonym w 2001 r. 

Województwo Małopolskie Szlaku Architektury Drewnianej. Obecnie tworzy go m.in. 136 

kościółków katolickich i 49 cerkwi.  

Szczególną wartość mają unikatowe w skali Europy drewniane kościoły wśród nich 4 

wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO: 

 Kościół p.w. św. Leonarda w Lipnicy Murowanej 

http://www.diecezja.pl
http://www.franciszkanska3.pl
http://www.diecezja.pl/kck/dci.htm
http://www.milosierdzie.pl
http://www.janpawel2.pl
http://www.benedyktyni.eu
http://www.pat.krakow.pl
http://www.pat.krakow.pl
http://www.pat.krakow.pl
http://www.ckkmistrzejowice.krakow.pl
http://www.piotrsKarga.pl
http://www.ignatianum.edu.pl
http://www.krakow.kik.opoka.org.pl
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 Kościół parafialny p.w. św. Michała Archanioła w Binarowej 

 Kościół parafialny p.w. św. Michała Archanioła w Dębnie 

 Kościół pw. św.św. Filipa i Jakuba Apostołów w Sękowej 

Poza tym (i poza Krakowem) na Liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego i 

Przyrodniczego UNESCO z Małopolski znalazły się:

 Kopalnia Soli w Wieliczce z licznymi kaplicami z soli i szlakiem pielgrzymkowym

 Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, 

 Zespół klasztorny oo. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej, w którym rejestruje 

swe przybycie ok. 1 mln pielgrzymów rocznie (głównie wiosną - w okresie Wielkiego 

Postu i w sierpniowe święta maryjne (12-15 i 24-26 VIII). 

Sanktuaria w Małopolsce:

W Małopolsce działa ok. 100 sanktuariów o różnej sile oddziaływania. Wśród 

małopolskich sanktuariów (poza Krakowem) rangę międzynarodową ma Sanktuarium 

pasyjno-maryjne w Kalwarii Zebrzydowskiej, Wadowice, w których ostatnio rozwija się kult 

sługi bożego Karola Wojtyły. Międzynarodowy wymiar ma też Centrum Św. Maksymiliana 

Kolbego prowadzone przez Siostry Misjonarki Niepokalanej Ojca Kolbego w Harmężach k. 

Oświęcimia. Powstało na terenie dawnego podobozu KL Auschwitz. 

Rangę krajową ma Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej na Krzeptówkach w 

Zakopanem – największy rozwój po zamachu na papieża Jana Pawła II w 1981 r. W ostatnich 

latach pielgrzymuje tu ok. 1 mln osób z ok. 50 krajów. Figura MB Fatimskiej, wokół której 

powstało to sanktuarium, jest pierwszą z kopii figury, jakie od 1961 r. dotarły do Polski. 

Zasięg ponadregionalny mają też : 

- Sanktuarium Matki Bożej Królowej Podhala w Ludźmierzu (k. Nowego Targu, 107 km od 

Krakowa). Od końca lat 90. XX w. odnotowuje się stały wzrost liczby rejestrowanych grup 

pielgrzymów. Obecnie daje to ok. 1 mln pielgrzymów, w dużej części z USA i Kanady). 

- Sanktuarium Matki Bożej Jaworzyńskiej zwanej Gaździną Podhala w Zakopanem – kaplica 

na Wiktorówkach (latem i zimą) 

http://www.nowamalopolska.pl/sanktuaria/formatka.php?stan=modyf&idwyb=43
http://www.nowamalopolska.pl/sanktuaria/formatka.php?stan=modyf&idwyb=43
http://www.nowamalopolska.pl/sanktuaria/formatka.php?stan=modyf&idwyb=43
http://www.nowamalopolska.pl/sanktuaria/formatka.php?stan=modyf&idwyb=43
http://www.nowamalopolska.pl/sanktuaria/formatka.php?stan=modyf&idwyb=43
http://www.nowamalopolska.pl/sanktuaria/formatka.php?stan=modyf&idwyb=43
http://www.nowamalopolska.pl/sanktuaria/formatka.php?stan=modyf&idwyb=43
http://www.nowamalopolska.pl/sanktuaria/formatka.php?stan=modyf&idwyb=43
http://www.nowamalopolska.pl/sanktuaria/formatka.php?stan=modyf&idwyb=43
http://www.nowamalopolska.pl/sanktuaria/formatka.php?stan=modyf&idwyb=43
http://www.nowamalopolska.pl/sanktuaria/formatka.php?stan=modyf&idwyb=43
http://www.nowamalopolska.pl/sanktuaria/formatka.php?stan=modyf&idwyb=43
http://www.nowamalopolska.pl/sanktuaria/formatka.php?stan=modyf&idwyb=43
http://www.nowamalopolska.pl/sanktuaria/formatka.php?stan=modyf&idwyb=21
http://www.nowamalopolska.pl/sanktuaria/formatka.php?stan=modyf&idwyb=21
http://www.nowamalopolska.pl/sanktuaria/formatka.php?stan=modyf&idwyb=21
http://www.nowamalopolska.pl/sanktuaria/formatka.php?stan=modyf&idwyb=21
http://www.nowamalopolska.pl/sanktuaria/formatka.php?stan=modyf&idwyb=21
http://www.nowamalopolska.pl/sanktuaria/formatka.php?stan=modyf&idwyb=21
http://www.nowamalopolska.pl/sanktuaria/formatka.php?stan=modyf&idwyb=21
http://www.nowamalopolska.pl/sanktuaria/formatka.php?stan=modyf&idwyb=21
http://www.nowamalopolska.pl/sanktuaria/formatka.php?stan=modyf&idwyb=21
http://www.nowamalopolska.pl/sanktuaria/formatka.php?stan=modyf&idwyb=44
http://www.nowamalopolska.pl/sanktuaria/formatka.php?stan=modyf&idwyb=44
http://www.nowamalopolska.pl/sanktuaria/formatka.php?stan=modyf&idwyb=44
http://www.nowamalopolska.pl/sanktuaria/formatka.php?stan=modyf&idwyb=44
http://www.nowamalopolska.pl/sanktuaria/formatka.php?stan=modyf&idwyb=44
http://www.nowamalopolska.pl/sanktuaria/formatka.php?stan=modyf&idwyb=44
http://www.nowamalopolska.pl/sanktuaria/formatka.php?stan=modyf&idwyb=44
http://www.nowamalopolska.pl/sanktuaria/formatka.php?stan=modyf&idwyb=44
http://www.nowamalopolska.pl/sanktuaria/formatka.php?stan=modyf&idwyb=44
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- Sanktuarium Matki Bożej Niezawodnej Nadziei na Jamnej (k. Tarnowa, 88 km od Krakowa) 

- Ośrodek rekolekcyjny duszpasterstw akademickich ojców dominikanów 

- Sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej w Tuchowie (600-800 tys. rocznie)

- Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej  w Limanowej (we wrześniu, najwięcej Romów ze 

Słowacji i Polski)

A także Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej  i Sanktuarium św. Józefa w Wadowicach, 

które rozwijają się niejako przy okazji kultu Karola Wojtyły

W sąsiedztwie Krakowa leżą popularne sanktuaria, spośród których trzeba wymienić:

o Sanktuarium Pana Jezusa Miłosiernego - Alwernia 

o Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej  - Czerna 

o Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej Księżnej Wieliczki oo. Franciszkanów – 
w nim kult Alojzego Kosiby

o Sanktuarium Grobu Bożego - Miechów 

o Sanktuarium Matki Bożej Myślenickiej - Myślenice 

o Sanktuarium bł. Anieli Salawy kościół św. Michała Archanioła w Sieprawiu 
(k. Krakowa, 22 km), miejsce urodzenia Anieli, 

o Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej  - Smardzowice (koło Skały, 23 km od 
Krakowa)

o Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej - Staniątki (k. Niepołomic, 23 km od 
Krakowa)

o Sanktuarium Matki Bożej Płockiej - Płoki (k. Trzebini, 47 km od Krakowa)

o Sanktuarium Matki Bożej Makowskiej  - Maków Podhalański 

o Sanktuarium Matki Bożej z Lourdes „Grota” - Porąbka Uszewska (k. Brzeska, 

60 km od Krakowa)

o Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej  - Bochnia 

o Sanktuarium św. Szymona - Lipnica Murowana (k. Bochnia, 60 km od 
Krakowa)

o Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia  - Pasierbiec (k. Limanowej, 60 km od 
Krakowa)

o Sanktuarium Matki Bożej Kołomyjskiej - Skomielna Czarna 

http://www.nowamalopolska.pl/sanktuaria/formatka.php?stan=modyf&idwyb=8
http://www.nowamalopolska.pl/sanktuaria/formatka.php?stan=modyf&idwyb=8
http://www.nowamalopolska.pl/sanktuaria/formatka.php?stan=modyf&idwyb=8
http://www.nowamalopolska.pl/sanktuaria/formatka.php?stan=modyf&idwyb=8
http://www.nowamalopolska.pl/sanktuaria/formatka.php?stan=modyf&idwyb=8
http://www.nowamalopolska.pl/sanktuaria/formatka.php?stan=modyf&idwyb=8
http://www.nowamalopolska.pl/sanktuaria/formatka.php?stan=modyf&idwyb=8
http://www.nowamalopolska.pl/sanktuaria/formatka.php?stan=modyf&idwyb=8
http://www.nowamalopolska.pl/sanktuaria/formatka.php?stan=modyf&idwyb=8
http://www.nowamalopolska.pl/sanktuaria/formatka.php?stan=modyf&idwyb=40
http://www.nowamalopolska.pl/sanktuaria/formatka.php?stan=modyf&idwyb=40
http://www.nowamalopolska.pl/sanktuaria/formatka.php?stan=modyf&idwyb=40
http://www.nowamalopolska.pl/sanktuaria/formatka.php?stan=modyf&idwyb=40
http://www.nowamalopolska.pl/sanktuaria/formatka.php?stan=modyf&idwyb=40
http://www.nowamalopolska.pl/sanktuaria/formatka.php?stan=modyf&idwyb=40
http://www.nowamalopolska.pl/sanktuaria/formatka.php?stan=modyf&idwyb=40
http://www.nowamalopolska.pl/sanktuaria/formatka.php?stan=modyf&idwyb=40
http://www.nowamalopolska.pl/sanktuaria/formatka.php?stan=modyf&idwyb=18
http://www.nowamalopolska.pl/sanktuaria/formatka.php?stan=modyf&idwyb=18
http://www.nowamalopolska.pl/sanktuaria/formatka.php?stan=modyf&idwyb=18
http://www.nowamalopolska.pl/sanktuaria/formatka.php?stan=modyf&idwyb=18
http://www.nowamalopolska.pl/sanktuaria/formatka.php?stan=modyf&idwyb=18
http://www.nowamalopolska.pl/sanktuaria/formatka.php?stan=modyf&idwyb=18
http://www.nowamalopolska.pl/sanktuaria/formatka.php?stan=modyf&idwyb=18
http://www.nowamalopolska.pl/sanktuaria/formatka.php?stan=modyf&idwyb=18
http://www.nowamalopolska.pl/sanktuaria/formatka.php?stan=modyf&idwyb=49
http://www.nowamalopolska.pl/sanktuaria/formatka.php?stan=modyf&idwyb=49
http://www.nowamalopolska.pl/sanktuaria/formatka.php?stan=modyf&idwyb=49
http://www.nowamalopolska.pl/sanktuaria/formatka.php?stan=modyf&idwyb=49
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Pozostałe sanktuaria mają znaczenie lokalne. Wśród nich trzeba zwrócić uwagę na sanktuaria:          

św. Kingi w Starym Sączu, św. Stanisława BM w Szczepanowie (k. Brzeska, 80 km od 

Krakowa), Matki Bożej Szczyrzyckiej w Szczyrzycu (k. Dobczyc), Macierzyństwa 

Najświętszej Marii Panny w Dziekanowicach (k. Dobczyc), Matki Bożej Kęckiej w Kętach, 

św. Świerada  w Tropiu (k. Brzeska, 94 km od Krakowa), Matki Bożej Fatimskiej w Trzebini, 

Bł. Karoliny Kózkówny – Zabaw/Wał-Ruda (koło Tarnowa, 72 km od Krakowa). 

Najciekawsze muzea posiadające eksponaty interesujące dla uczestników turystyki 

religijnej

 Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach

 Izba Pamięci poświęcona Błogosławionej Karolinie Kózkównie w Wał-Ruda

 Muzeum Diecezjalne w Tarnowie i jego filie parafialne w: Iwkowej, Bobowej, Dobrej, 

Klasztorne Ojców Cystersów w Szczyrzycu, Sztuki Ludowej im. księdza Edwarda Nitki w 

Paszynie, w Grybowie, w Krynicy, Sanktuaryjne w Limanowej (przy Bazylice Matki 

Boskiej Bolesnej)

 Wyższe Seminarium Misyjne Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego 

w Stadnikach

 Mała Kalwaria Tokarska w Tokarni

 Muzeum Misyjne Redemptorystów w Tuchowie

Święci i błogosławieni związani z Małopolską i miejscowości, gdzie są szczególnie 
czczeni:

 św. Kinga (Stary Sącz)

 św. Szymon (Lipnica Murowana)

 św. Stanisław BM (Szczepanów)

 św. Rafał Kalinowski (Wadowice, Czerna)

 św. Maksymilian Maria Kolbe (Harmęże k. Oświęcimia)

 Bł. Aniela Salawa (Siepraw)

 Bł. Karolina Kózkówna (Zabawa)
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 Alojzy Kosiba (Wieliczka)

 Karol Wojtyła (Wadowice, Kalwaria Zebrzydowska)

Małopolska Jana Pawła II

W ostatnich latach bardzo ważnymi z punktu widzenia rozwoju turystyki religijnej 

stały się miejsca związane z osobą Karola Wojtyły i Jana Pawła II. Poza Krakowem to przede 

wszystkim Wadowice miejsce urodzenia w 2006 r. odwiedziło to nikomu nieznane w latach 

70. XX wieku miasteczko – ok. 1 mln turystów-pielgrzymów. Utworzono Szlak Karola 

Wojtyły, a najczęściej odwiedzany jest dom rodzinny – muzeum Jana Pawła II, bazylika 

Ofiarowania NMP oraz kościół św. Józefa ojców karmelitów bosych „Na Górce” (od 2004 r. 

sanktuarium św. Józefa). 

W latach 1996-2008 liczba turystów odwiedzających Dom Rodzinny Jana Pawła II 

wzrosła trzykrotnie – z 147 tys. do ponad 432 tys. z ponad 90 krajów świata. Największy 

wzrost odnotowano po śmierci Papieża w 2005 r. W ciągu roku najwięcej odwiedzających 

muzeum przybywa w rocznicę urodzin (18 maja), w rocznicę wyboru (16 październik) i 

rocznicę śmierci (2 kwietnia). Turyści zagraniczni stanowią ok. 15% odwiedzających 

muzeum. Ruch turystyczny w Wadowicach jak dotąd jest typowo sezonowy – skupia się 

głownie od kwietnia do końca października. 

Ze względu na dużą aktywność Karola Wojtyły w województwie znajduje się bardzo 

wiele miejsc jakoś związanych z tą postacią i chętnie dziś odwiedzanych. Trasy prowadzą 

przede wszystkim po wytyczonych już szlakach, przy których dodatkowo postawiono tablice 

informacyjne. Podstawowa trasa szlaku wiedzie z Krakowa i Kalwarii Zebrzydowskiej do 

Starego Sącza przez: Beskid Średni, Mały, Żywiecki (również Pasmo Podhalańskie), Kotlinę 

Orawsko-Nowotarską, Gorce i Beskid Sądecki. Dodatkowo oznakowano osiem wariantów – 

ścieżek, w których skład weszły szlaki turystyczne w wymienionych grupach górskich oraz 

Beskidzie Wyspowym i Niskim. 

W okolicach Krakowa oznakowano też Szlak miejsc Papieskich na Ziemi 

Chrzanowskiej oraz trasę Salwator-Dolina Mnikowska, ciągnąca się przez Las Wolski Na 

Jurę Krakowsko-Częstochowską, miejsca także rowerowych wycieczek Karola Wojtyły.

Szlakami opiekuje się Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie oraz 

Fundacja Szlaki Papieskie.

Cerkwie greckokatolickie
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Wpływ kościoła grecko-katolickiego zaznaczył się głównie na Łemkowszczyźnie, na 

obszarze granicznym województw - Małopolskiego i Podkarpackiego. W Woj. Małopolskim 

zachowało się dziś 49 cerkwi pełniących dziś różne funkcje. Najstarsze pochodzą z XVII w. 

Chasydzi

Mimo, że chasydzi poprzez tragedie Holokaustu zniknęli z małopolskich miasteczek 

kult cadyków, chasydzkich przywódców, jest nadal żywych. Słowo chasid oznacza człowieka 

pobożnego, wiernego Bogu, zaś cadik to człowiek sprawiedliwy, przywódca religijny. W 

Województwie małopolskim znajduje się 11 oheli, w których pochowani są sławni cadycy. 

Najbardziej znane – w Nowym Sączu (Chaim Halberstam), Bobowej (Salomon Halberstam), 

Grybowie i Gorlicach (Baruch Halberstam). W tych miastach funkcjonowały silne ośrodki 

chasydzkie. Po 1989 r. odnotowuje się też reaktywowanie pielgrzymowania chasydów i 

gwałtowny wzrost pielgrzymujących , przybywających głównie z USA i Izraela. Chasydzcy 

pielgrzymi przybywają do tych ośrodków głównie w jorcait, czyli rocznicę śmierci lub 

pogrzebu, kiedy to jego dusza wraca w to miejsce i wysłuchuje przedstawianych mu próśb. 

Obok grobów cadyków i sławnych rabinów przyjeżdżający Żydzi chętnie odwiedzają 

również miejsca i muzea martyrologii, zabytki działalności gospodarczej i technicznej 

Żydów, zabytki architektury (głównie sakralnej, ale nie tylko).

W szesnastu miejscowościach zachowały się budynki dawnych synagog, np. w 

Słomnikach - synagoga i cmentarz, w Myślenicach (cmentarz), Skawinie (synagoga), 

Krzeszowicach (dwie synagogi), Wieliczce (synagoga i cmentarz), Niepołomicach 

(zaniedbany cmentarz), Bochni (cmentarz i Żydowska Trasa Pamięci), Oświęcimiu (dwie 

synagogi i Centrum Dialogu i Modlitwy) i Brzesku (synagoga i dobrze zachowany cmentarz). 

W wielu miejscach postępują prace mające na celu renowacje wielu obiektów, ale jeszcze 

więcej wymaga renowacji..

Szlaki tematyczne wytyczone na terenie Małopolski (poza papieskimi)

 Małopolska Trasa UNESCO

 Małopolski Szlak Architektury Drewnianej

 Szlaki Maryjne

 Szlaki świętych (np. Szlak św. Szymona, Szlak św. Jakuba)

 Szlak Cysterski
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 Szlak Żydowski

 Szlak Cerkwi Łemkowskich

Kalendarium najważniejszych cyklicznych wydarzeń w roku

 Festiwal Kolęd, Pastorałek i Pieśni Bożonarodzeniowych „Dobrze ześ sie Jezu pod 
Giewontem zrodził” – Zakopane (styczeń)

 Tydzień Ekumeniczny (Polska Rada Ekumeniczna) (styczeń)

 Bieg Podhalański im. Jana Pawła II, Nowy Targ (marzec)

 Droga Krzyżowa z Krakowa do Kalwarii Zebrzydowskiej (marzec-kwiecień)

 Misterium Męki Pańskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej (marzec-kwiecień)

 Palmy Wielkanocne z Lipnicy Murowanej (marzec-kwiecień)

 Rocznica śmierci Jana Pawła II (Kraków. Zakopane, Nowy Sącz, Krynica) (kwiecień)

 Marsz Żywych w Oświęcimiu (kwiecień)

 Śladami Ojca Świętego Jana Pawła II, Małopolski Gwiaździsty Zlot Rowerowy 
Dobczyce (maj)

 Rajd Górski Szlakiem Papieskim w Tymbarku (maj)

 Majówka u Bernardynów w Alwernii (maj)

 Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego (Małopolski Instytut Kultury w 
Krakowie) (maj)

 Gorczańskie Spotkanie z Janem Pawłem II w Lubomierzu (czerwiec)

 Dni św. Kingi w Wieliczce (lipiec)

 Msza św. za Nowy Targ przy pomniku św. Ojca Maksymiliana Kolbego (sierpień)

 Pielgrzymka Konna do Kalwarii Zebrzydowskiej (sierpień)

Analiza najważniejszych stron internetowych, na których uczestnicy 

turystyki religijnej mogą znaleźć interesujące informacje 
(stan na VII 2010 r.):

 www.wrota.malopolski.pl

http://www.wrota.malopolski.pl
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 Zakładka Kultura

Aktualności/ kalendarium wydarzeń - brakuje opisu wielu wydarzeń związanych pośrednio 
lub bezpośrednio z religią lub życiem Kościoła np. Pielgrzymek Strażaków do Tuchowa, 
Nocnej Drogi Krzyżowej z Krakowa do Kalwarii itp.

Instytucje Kultury – muzea – praktyczne wskazówki dla turystów

Zakładka Turystyka i Sport

Aktualności - brakuje opisu wielu wydarzeń związanych pośrednio lub bezpośrednio z religią 
lub życiem Kościoła np. Pielgrzymek Strażaków do Tuchowa, Nocnej Drogi Krzyżowej z 
Krakowa do Kalwarii itp.

Informacje Praktyczne

Największe atrakcje – rozpisane dla: Krakowa, Bochni, Auschwitz-Birkenau, Wadowic, 
Zakopanego, Pienin – spływ Dunajcem – opis z praktycznymi wskazówkami dla turystów

Odkrywaj Małopolskę – m.in. miejsca pielgrzymkowe 

Trasy i Szlaki Tematyczne – m.in.: Szlak Architektury Drewnianej, Śladami Żydów 
Małopolskich

www.malopolskie.pl

Zakładka Wydarzenia - brakuje opisu wydarzeń związanych pośrednio lub bezpośrednio z 
religią lub życiem kościoła np. Pielgrzymek Strażaków do Tuchowa, Nocnej Drogi 
Krzyżowej z Krakowa do Kalwarii itp.

Kultura

Projekty Kulturowe m.in. Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego

Turystyka

Szlak Architektury Drewnianej

Badania Ruchu Turystycznego

www.visit.malopolska.pl

Zakładka: Dlaczego Małopolska? 

Tradycje – Misterium Męki Pańskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
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Szopki Krakowskie

Palmy Wielkanocne w Lipnicy Murowanej

Zakładka: Turystyka

Turystyka Kulturowa – Małopolskie zabytki UNESCO, Drewniane Kościoły Małopolski, 

Śladami Jana Pawła II, Szlak Solny, Szlak Żydów Małopolskich

Turystyka Pielgrzymkowa – Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, Kalwaria 

Zebrzydowska – Bazylika, Kraków – Kościół i Klasztor Paulinów (tzw. Skałka), Bazylika 

Ofiarowania NMP w Wadowicach. Sanktuarium św. Kingi w Starym Sączu, Sanktuarium 

Grobu Bożego w Miechowie, Sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej, Sanktuarium Matki 

Bożej Szkaplerznej w Czernej, Sanktuarium św. Krzyża w Krakowie Mogile, Sanktuarium 

Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach.

Obecnie serwisy - Wrota Małopolskie jak i Regionalny Serwis Turystyczny 

(www.visit.malopolska.pl) - znajdują się w przebudowie i w 2011 r. uzyskają inny układ. 

Linki do innych:

www.mot.krakow.pl

www.auschwitz.org.pl

www.bochnia.pl

www.kalwaria.eu

www.kopalnia-wieliczka.pl

www.nowytarg.pl

www.szlakipapieskie.pl

www.wadowice.pl

www.wieliczkacity.pl

www.um.oswiecim.pl

www.zakopane.pl

http://www.visit.malopolska.pl
http://www.mot.krakow.pl
http://www.auschwitz.org.pl
http://www.szlakipapieskie.pl/
http://www.kalwaria.eu
http://www.kopalnia-wieliczka.pl
http://www.nowytarg.pl
http://www.szlakipapieskie.pl
http://www.wadowice.pl
http://www.wieliczkacity.pl
http://www.um.oswiecim.pl
http://www.zakopane.pl
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Analiza zasobów Krakowa i Małopolski pokazuje, że istnieje wiele wątków wspólnych, które 

można podejmować i realizować wspólnymi siłami, przygotowując produktu ciekawe z 

punktu widzenia uczestników turystyki religijnej oraz promując je poza regionem. 

KRAKOWSKIE BIURA PODRÓŻY A ORGANIZACJA PIELGRZYMEK

Spośród ok. dwustu krakowskich biur podróży, tylko 11 określiło swój główny profil 

działalności jako organizację pielgrzymek. Siedem innych zadeklarowało gotowość 

zorganizowania takiego pobytu zainteresowanej grupie. 

Prawdopodobnie organizacją pielgrzymek zajmują się inne niekoncesjonowane podmioty. 

Biura podróży – profil główny: organizacja pielgrzymek 

CENTRUM ul. Lubomirskiego
CENTRUM PIELGRZYMKOWE 
FRANCISZKAŃSKA 3

ul. Wiślna

DUSZPASTERSTWO PIELGRZYMKOWE - 
LA SALETTE

ul. Koszalińska

ERNESTO TRAVEL ul. Grodzka
GALEON os. Górali 
IVOTRANS ul. Zakopiańska
JEDYNAK TOURS & EVENTS SP Z O.O. ul. Ruczaj 
KRAKTURS ul. Kościuszki
ORLANDO TRAVEL ul. Popiełuszki, Skawina
TEST TOUR ul. Długa 

VIAGGI.PL
ul. Długa, Krzeszowice

Biura podróży– główny profil: organizacja turystyki przyjazdowej i wyjazdowej, 
Organizacja pielgrzymek - na życzenie klienta

ARION ul. Karmelicka 
DELTA TRAVEL ul. Dietla 
INTERCRAC ul. Krupnicza
JORDAN ulice: Długa, Gęsia, Bosacka
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EMMERSON LUMICO ul. Karmelicka 

CRACOW SPIRIT os. Centrum

JAN-POL INCOMING TOUR OPERATOR SP. Z O.O. 
ul. Misiołka

Podsumowanie
Inwentaryzacja i analiza zasobów Krakowa i Małopolski potwierdziły wielką ich 

potencjalną rangę w światowych migracjach pielgrzymkowych. Z jednej strony wynika to z 

liczącej wiele stuleci tradycji pielgrzymowania do tych miejsc, z drugiej zaś ważną rolę we 

współczesnej promocji Krakowa jako światowego centrum pielgrzymkowego odgrywa kult 

Bożego Miłosierdzia powiązany z kultem św. Faustyny. Najważniejszą rolę w kształtowaniu 

tej funkcji religijnej współczesnego Krakowa i regionu odegrała osoba Jana Pawła II. 

Niezależnie od Miłosierdzia Bożego kult tej wielkiej postaci całym życiem związanej z 

Krakowem i Małopolską będzie odgrywał w XXI wieku decydującą rolę w rozwoju tego 

zjawiska, jakie nazywa się obecnie turystyką religijną w Krakowie. 

Dotychczasowa analiza upoważnia do następującej konstatacji:

1. Kraków posiada szereg obiektów kultu różnych wyznań i religii, które mogą stanowić 

podstawę do intensywnego rozwoju turystyki religijnej.

2. Wiele znaczących miejsc kultu zlokalizowanych jest w bezpośrednim sąsiedztwie 

Krakowa, jak też w całym Województwie Małopolskim. Rozpatrując strukturę miejsc 

kultu w Kościele rzymskokatolickim można stwierdzić, że Kraków stanowi unikatowy 

przykład ośrodka religijnego bogatego w miejsca święte związane z kultem świętych, 

kultem Pańskim i kultem maryjnym. Jest centrum światowym kultu Bożego Miłosierdzia i 

kultu św. Siostry Faustyny. Wreszcie jest to miasto Jana Pawła II. Są tylko dwa tego 

rodzaju ośrodki na świecie: Rzym i Kraków. 

3. Dla uczestników turystyki religijnej cenny walor stanowi drewniana architektura 

sakralna. Na terenie województwa zachowało się znaczna ilość zabytkowych drewnianych 

kościółków katolickich i prawie 50 cerkwi. Największą grupę stanowią kościoły gotyckie 

lub nawiązujące do stylu gotyckiego (XV-XVII w.). Niektóre z kościółków znalazły się 
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na liście Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. W 2001 r. utworzono Małopolski 

Szlak Architektury Drewnianej, który na terenie Województwa Małopolskiego ciągnie się 

przez ok. 1500 km i biegnie przez 250 różnorodnych obiektów (w tym 136 kościołów i 49 

cerkwi), do których prowadzi ponad 600 kierunkowskazów.

4. Uczestnikami turystyki religijnej są również przedstawiciele religii mojżeszowej. 

Odwiedzają oni zazwyczaj krakowski Kazimierz, cmentarz Remu oraz cmentarze 

żydowskie kilku miast wschodniej Małopolski. Coraz popularniejszy staje się doroczny 

Festiwal Kultury Żydowskiej organizowany na przełomie czerwca i lipca.

5. Wraz z całym „zapleczem przestrzennym” Kraków stanowi stolicę wykształconego już 

regionu pielgrzymkowego. 

6. Analizując rozwój turystyki religijnej na świecie i w Polsce (i to nie tylko podróży 

chrześcijan) można zaobserwować, że w szeregu przypadkach bardzo znacząco wpływa 

ona na przekształcenia struktury społeczno-gospodarczej ośrodka kultu, głównie poprzez 

wzrost szeroko rozumianych usług turystycznych. Politykę w tym zakresie należy 

wypracowywać korzystając z przykładów i doświadczeń zagranicznych. Wiele z tych 

osiągnięć na trwałe znalazło swoje miejsce w światowej literaturze przedmiotu. 

Myśląc o zaktywizowaniu turystyki religijnej do Krakowa należy dążyć do istotnej 

poprawy w zakresie dostępności komunikacyjnej miasta. Odnosi się to zarówno do 

komunikacji lotniczej (Balice), autokarowej (sieć odpowiedniej jakości dróg) oraz 

kolejowej (szybkie szynobusy). Rozwój funkcji pielgrzymkowej wymaga zwiększenia 

dostępności komunikacyjnej ośrodków kultu. Szczególnie dotyczy to Łagiewnik i Mogiły.

7. Ważną rolę w rozwoju Łagiewnik odegra niewątpliwie powstające Centrum Jana Pawła 

II Nie lękajcie się. Program użytkowy Centrum przewiduje m.in. budowę domów 

pielgrzyma, wielofunkcyjnego Muzeum Jana Pawła II, centrum wolontariatu. 

Można założyć, że w turystyce religijnej do Krakowa w XXI wieku główną rolę będą 

odgrywać Sanktuaria zlokalizowane w Łagiewnikach. Należy jednak podjąć działania 

zachęcające turystę do odwiedzenia również innych obiektów kultu i pozostałych dzielnic 

miasta. Istotny element aktywizacji turystyki religijnej do Krakowa powinny również 

stanowić sanktuaria położone w regionie krakowskim. Przede wszystkim chodzi o 

Kalwarię Zebrzydowską, Wadowice i Ludźmierz. Specyficznym ośrodkiem „para – 

pielgrzymkowym” o zasięgu światowym dla wyznawców różnych religii jest Oświęcim. 

Już obecnie odbywają się tam międzynarodowe spotkania ekumeniczne.

8. Unikatowe walory Krakowa tworzą go z jednej strony gęstą sieć miejsc świętych, z 

drugiej zaś świadomość, że jest to miasto Jana Pawła II. Dzięki swojej niezwykłej 
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przestrzeni sakralnej Kraków powinien zapraszać do przyjazdów umożliwiających 

odwiedzającym, nabranie innej perspektywy do problemów dnia codziennego. 

9. Należy rozpatrzyć możliwość organizacji w Krakowie międzynarodowych konferencji i 

kongresów dotyczących problematyki turystyki religijnej. 

10. Podobne działania powinny zostać podjęte przez samorząd wojewódzki. Tylko w ten 

sposób może wykształcić się „Małopolski szlak turystyki religijnej”. 

11. Należy też rozpatrzyć możliwość utworzenia wyspecjalizowanej placówki 

marketingowo-naukowej zajmującej się realizacją działań na rzecz rozwoju turystyki 

religijnej w Krakowie. 

12. W każdym momencie mogą pojawić się problemy, które w chwili obecnej trudno jest 

przewidzieć, a które będzie należało uwzględniać w przyszłej strategii rozwoju miasta. 
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ANALIZA SWOT PRODUKTU TURYSTYKI RELIGIJNEJ 

W KRAKOWIE

Mocne strony                     Słabe strony

1. Geograficzne położenie Krakowa na 
szlakach pielgrzymkowych biegnących ze 
wschodu na zachód i z północy na południe 
Polski i Europy. Bliskość terytorialna innych 
ważnych ośrodków religijnych (np. Kalwarii 
Zebrzydowskiej, Miechowa, Oświęcimia – 
Auschwitz Birkenau).

1. Zbyt słaba promocja aspektów religijnych 
w promocji miasta w ogóle. 
Niewystarczające oznakowanie, mała liczba: 
wydawnictw i tematycznych opracowań 
udostępnianych w internecie.

2. Koncentracja przestrzenna miejsc kultu 
religijnego w mieście.

2. Brak koordynacji w zakresie turystyki 
religijnej miedzy władzami 
administracyjnymi, branżą turystyczną i 
dysponentami miejsc sakralnych.

3. Różnorodność i wyjątkowość zasobów 
Krakowa związanych z turystyką religijną 
(różnorodność miejsc kultu, miejsc świętych 
najwięcej w Polsce i Europie, różnorodność 
religii).

3. Trudna dostępność niektórych obiektów 
sakralnych dla grup turystycznych.

4. Sprzyjająca atmosfera do kontemplacji i 
modlitwy. Unikalna w skali Europy żywa 
religijność mieszkańców i kultywowanie 
tradycji związanych z religią.

4. Niski poziom „pakietowania” oferty przez 
biura turystyczne.

5. Powiązanie kultu religijnego z tradycjami 
patriotycznymi (pątnictwo narodowe).

5. Brak dostępności komunikacyjnej 
(zwłaszcza parkingów przy sanktuariach i in. 
obiektach sakralnych).

6. Osoba Jana Pawła II i miejsca z nim 
związane (także Wadowice i Kalwaria 
Zebrzydowska).

6. Słaby marketing dotyczący Krakowa jako 
centrum turystyki religijnej i centrum 
regionu „pielgrzymkowego”.

7. Światowe centrum kultu Miłosierdzia 
Bożego i św. Siostry Faustyny w 
sanktuarium w Łagiewnikach.

7. Słabo rozwinięta baza noclegowa i 
gastronomiczna w pobliżu niektórych 
sanktuariów.

8. Walory zabytkowe miejsc kultu 
religijnego (sanktuaria, kościoły, klasztory) i 
ich dobry stan.

8. Brak międzynarodowych targów turystyki 
religijnej w Krakowie.

9. Liczne postacie świętych (i ich relikwie) 
związanych z Krakowem.

9. Mała dostępność informacji o ofercie 
religijnej Krakowa.

10. Obchody świąt i uroczystości religijnych 10. Brak konkretnej oferty dla klasycznego 
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(np. Boże Ciało, procesja św. Stanisława, 
Wielki Tydzień).

ruchu pielgrzymkowego.

11. Wydarzenia kulturowo-religijne (np. 
Festiwal Kultury Żydowskiej, Emaus, 
Rękawka).

11. Zbyt mała ilość międzynarodowych 
imprez kulturalnych o tematyce religijnej – 
np. filmów religijnych (na wzór Lourdes, 
wystawy sztuki itp.)

12. Organizacja imprez nawiązujących do 
religijnych aspektów kultury (np. festiwal 
Sacrum Profanum, Noc Cracovia Sacra).

12. Brak aktywnego włączenia się 
środowiska naukowego.

13. Kraków ważnym centrum 
pielgrzymkowym dla wyznawców judaizmu.

13. Obojętność lub brak zrozumienia w 
samorządzie i branży turystycznej dla 
Turystyki Religijnej.

14. Unikatowe zbiory bibliotek, muzeów, 
archiwów klasztornych i parafialnych.

14. Brak spójnego i łatwo dostępnego 
kalendarium wydarzeń religijnych.

15. Rozkwit nowych i rewitalizacja starych 
ośrodków pielgrzymkowych (np. związanych 
ze szlakiem św. Jakuba).

15. Słabe wykorzystanie postaci Jana Pawła 
II w promocji miasta.

16. Przychylność samorządu lokalnego dla 
rozwoju i promocji produktu turystycznego 
związanego z kultem religijnym.

16. Brak atrakcyjnych pamiątek dla turystów 
religijnych.

17. Dobra (liczna i różnorodna) baza 
noclegowa i gastronomiczna.

17. Brak opracowań o zasobach religijnych 
miasta w kontekście regionu.

18. Siedziba diecezjalnych władz Kościoła 
Rzymskokatolickiego (arcybiskupstwo), 
prowincji zakonnych oraz gminy żydowskiej.

18. Brak wystarczającego finansowania w 
zakresie utrzymania obiektów sakralnych w 
celu udostępniania dla ruchu turystycznego.

19. Bogate zaplecze dla turystyki religijnej w 
regionie.

19. Brak skutecznego mechanizmu 
zachęcającego pielgrzymów w sanktuarium 
w Łagiewnikach do odwiedzania innych 
miejsc w Krakowie.

20. Tematyczne trasy turystyczne 
nawiązujące do zasobów religijnych miasta.

20. Niewystarczająca infrastruktura sanitarna 
w centrum miasta i przy sanktuariach.

21. Działalność instytucji i ośrodków kultury 
promujących jej religijne aspekty.

21. Niedostępność miejsc sakralnych dla 
osób niepełnosprawnych.

22. Znaczenie tradycji religijnej w historii 
miasta i regionu (kultura duchowa).

22. Brak infrastruktury na duże spotkania o 
charakterze religijnym. 

23. Potencjał naukowy środowiska 
akademickiego. Duża liczba uczelni 
kształcąca kadry dla turystyki.
24. Liczne prace rewaloryzacyjne i 
konserwatorskie w obiektach sakralnych.
25. Unikatowe zbiory muzeów, bibliotek, 
archiwów klasztornych i parafialnych.
26. Uznawanie Krakowa za markę narodową 
27. Zabytkowe centrum miasta na liście 
Dziedzictwa Światowego UNESCO.
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Szanse Zagrożenia
1. Beatyfikacja i kanonizacja Jana Pawła II, 
budowa Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie 
się”.

1. Traktowanie turystyki religijnej jako 
jednego ze sposobów aktywnej walki 
politycznej i uzależnienie działań dla 
rozwoju turystyki religijnej od aktualnej 
sytuacji politycznej w Polsce, regionie i w 
Krakowie.

2. Wzrost popytu w segmencie podróży do 
miejsc świętych różnych religii.

2. 2. Konflikt interesów licencjonowanych 
organizatorów imprez turystycznych 
(touroperatorzy) z innymi organizatorami w 
segmencie turystyki religijnej (parafie, 
stowarzyszenia itp.).

3.  Zjawisko parakomercjalizacji.

3. Wzrost świadomości władz 
administracyjnych co do roli turystyki 
religijnej dla rozwoju turystyki w ogóle.

3. Przekonanie o niskiej efektywność 
ekonomicznej turystyki religijnej – krótki 
pobyt np. tylko sanktuarium.

4. Organizacja dużych międzynarodowych 
imprez związanych z turystyką religijną; 
festiwale kultury religijnej, targi turystyki 
religijnej, międzynarodowego forum 
turystyki religijnej.

8. 4. Laicyzacja społeczeństw.

5. Dostosowanie wzorów z innych centrów 
religijnych do warunków polskich i 
krakowskich.

5. Wzrost kosztów pobytu w Krakowie.

6. Ożywienie tradycji pielgrzymowania do 
Krakowa.

6. Brak podjęcia współpracy przez 
najważniejsze podmioty: samorząd, branża i 
gestorów miejsc sakralnych.

7. Przygotowanie ofert 2-3 dniowych i 
innych pobytów w Krakowie dla 
pielgrzymów.

7. Niszowość produktów turystyki religijnej 
dla wielu rynków zagranicznych.

8. Intensyfikacja działań promocyjnych w 
innych centrach turystyki religijnej w Polsce 
i w skali międzynarodowej.
9. Tendencja poszukiwań „prawdziwych 
wartości”. 
10. Włączenie się środowiska naukowego np. 
w organizację międzynarodowego Forum 
Turystyki Religijnej (np. co 2 lata).
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ZAŁOŻENIA PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ROZWOJU TURYSTYKI 

RELIGIJNEJ W KRAKOWIE

Przy tworzeniu Planu działań dla rozwoju turystyki w Krakowie przyjęto następujące 
założenia:
1. Plan działań dla rozwoju turystyki w Krakowie musi być spójny z następującymi 

dokumentami: Strategią Rozwoju Krakowa, Strategią Rozwoju Turystyki w Krakowie na 
lata 2006-2013

2. Turystyka religijna będzie w nadchodzących latach ważnym czynnikiem rozwoju 
turystyki w Krakowie, a co za tym idzie czynnikiem rozwoju gospodarczego miasta

3. Kraków posiada predyspozycje i walory potrzebne do rozwijania w mieście turystyki 
religijnej. W rozwoju turystyki religijnej w Krakowie w najbliższych dziesięcioleciach 
główną rolę będzie odgrywał kult Miłosierdzia Bożego zwłaszcza w łagiewnickim 
sanktuarium oraz kult Karola Wojtyły – Jana Pawła II w Centrum „Nie lękajcie się!”. 

4. Należy zadbać, by rozwój turystyki religijnej nie wpływał negatywnie na fenomen 
religijny miasta i nie naruszał prywatności osób duchownych

5. Systematyczne prowadzenie badań marketingowych wśród uczestników turystyki 
religijnej stworzy warunki prawidłowego budowania religijnego produktu turystycznego 
Krakowa

6. Warunkiem budowania silnej pozycji Krakowa jako centrum turystyki religijnej o 
znaczeniu światowym jest podjęcie i realizacja inicjatyw o znaczeniu międzynarodowym, 

7. Rozwój turystyki religijnej i realizacja nowych przedsięwzięć w mieście z 
wykorzystaniem religijnych zasobów Krakowa 

8. Warunkiem rozwoju turystyki religijnej jest współdziałanie wszystkich podmiotów 
mających wpływ na religijny produkt Krakowa

9. Samorząd lokalny powinien odegrać rolę lidera w inicjatywach zmierzających do 
tworzenia powiązań pomiędzy podmiotami branży turystycznej i dysponentami miejsc 
kultu religijnego 

10. Osiągnięcie celów rozwoju turystyki religijnej w Krakowie nie jest możliwe bez spójnej i 
efektywnej promocji Krakowa zwracającej uwagę na religijny fenomen miasta

11. Realizacja działań przewidzianych w niniejszym Planie powinna wiązać się z 
utworzeniem w strukturach UMK nowej komórki lub wzmocnieniem składu osobowego 
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Wydziału Informacji, Turystyki i Promocji Miasta poprzez utworzenie samodzielnego 
stanowiska ds. rozwoju turystyki religijnej.

DZIAŁANIA NA RZECZ ROZWOJU TURYTYKI 

RELIGIJNEJ W KRAKOWIE 

DO 2014 R.

Cel główny:

Utrwalenie rangi Krakowa jako centrum turystyki religijnej o zasięgu światowym.

Cele pośrednie:

1. Wzrost liczby uczestników turystyki religijnej w Krakowie

2. Wydłużenie czasu pobytu uczestników turystyki religijnej w mieście

3. Deglomeracja czasowa i przestrzenna uczestników turystyki religijnej w Krakowie

Zakres działań zmierzających do rozwoju turystyki religijnej w Krakowie:

1. Rozwój produktu - wzrost atrakcyjności oferty i jakości usług w tym: pozyskiwanie 
materiałów informacyjnych, organizacja nowych wydarzeń, konkursy, szkolenia 
(jakość obsługi, oznakowanie)

2. Rozwój infrastruktury (skomunikowanie miejsc, parkingi, dostępność dla turystów)

3. Współpraca dla rozwoju (Forum Turystyki Religijnej), cykliczna wymiana informacji, 

4. Promocja fenomenu religijnego Krakowa (akcje promocyjne w wybranych miejscach i 
środowiskach, materiały promocyjne, organizacja wizyt studyjnych) 
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Ad.1. Rozwój produktu turystycznego opartego na sakralnych 
zasobach Krakowa

1. Przeprowadzenie kompleksowych badań marketingowych pod kątem turystyki religijnej

Nr 1.1. Przeprowadzenie kompleksowych badań marketingowych pod kątem 
turystyki religijnej

Krótki opis Miasto Kraków od kilkunastu lat prowadzi badania ruchu turystycznego. Są to 
jednak badania ogólne (ilościowo-jakościowe), które tylko w niewielkim 
stopniu dotyczą turystyki religijnej. Dla dobrego zaplanowania rozwoju tego 
rodzaju turystyki istnieje potrzeba prowadzenia cyklicznych badań 
ankietowych wśród turystów-pielgrzymów. Nowe możliwości również w tym 
zakresie stwarza punkt miejskiej sieci InfoKraków działający na terenie 
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. 

Etapy realizacji: Harmonogram

Przygotowanie metodyki badań 2013

Prowadzenie badań ankietowych zakończonych sporządzeniem raportu 
końcowego

2013 i co 2 lata

Wskaźniki oceny - liczba przeprowadzonych badań

- liczba pozyskanych ankiet

Proponowany 
realizator

Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Miasta

Proponowani 
partnerzy

KBF, dysponenci miejsc kultu, Małopolska Organizacja Turystyczna, 
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Krakowska Izba Turystyki.

Koszty i 
źródła 
finansowania



54

2. Opracowanie i wdrożenie programu lojalnościowego dla odwiedzających miejsca kultu 
religijnego

Nr 1.2. Opracowanie i wdrożenie programu lojalnościowego dla odwiedzających 
miejsca kultu religijnego

Krótki opis Zainicjowanie opracowania programu lojalnościowego dla uczestników 
turystyki religijnej uwzględniającego wydanie Krakowskiej Karty Pielgrzyma, 
która ma na celu zachęcenie ich do odwiedzenia miejsc atrakcyjnych, ale 
stosunkowo mało znanych z wykorzystaniem komunikacji miejskiej, po 
przygotowanych trasach, poprzez drobne korzyści/nagrody związane z 
odwiedzaniem tych miejsc lub korzystaniem ze świadczonych usług, należeć 
winno do samorządu miejskiego. Jednak wdrożenie i funkcjonowanie takiego 
programu wymagać będzie zaangażowania się i podjęcia współpracy przez 
wiele podmiotów działających na rynku turystycznym. Z czasem konieczne 
będzie wybranie operatora komercyjnego.

Przygotowanie tzw. gry miejskiej dla młodych uczestników turystyki religijnej 
organizowanej przy okazji różnych wydarzeń (np. Miesiąca Krakowskich 
Świętych).

Etapy realizacji: Harmonogram

Realizacja gry miejskiej dedykowanej pielgrzymom (np. na temat 
krakowskich świętych)

2012

Opracowanie zasad funkcjonowaniu programu z uwzględnieniem 
Krakowskiej Karty Pielgrzyma

2013

Realizacja programu 2012-2014

Wskaźniki 
oceny

- ilość podmiotów honorujących kartę

- ilość podmiotów biorących udział w programie

      -     ilość osób korzystających z programu

Proponowany 
realizator

Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Miasta

Proponowani 
partnerzy

KBF, KIT, ZIKiT, ewentualny operator komercyjny
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Koszty i 
źródła 
finansowania

3. Przygotowanie i realizacja lub rozbudowa już działającego portalu internetowego 
dedykowanego uczestnikom turystyki religijnej 

Nr 1.3. Przygotowanie i realizacja lub rozbudowa już działającego portalu 
internetowego dedykowanego uczestnikom turystyki religijnej

Krótki opis Miasto Kraków prowadzi już dwa miejskie portale zawierające informacje 
związane z turystycznymi zasobami miasta. Informacje te są jednak trudne do 
odszukania wśród mnóstwa innych ważnych dla mieszkańców i turystów. 
Rozbudowa zakładki „Kraków duchowy” działającego już portalu 
www.krakow.travel , dedykowanej uczestnikom turystyki religijnej oraz większa 
jej  promocja, znacznie ułatwi dostęp do tych informacji, da możliwość 
zaznajomienia się z szerszą ofertą miasta, pozwoli samodzielnie zaplanować 
pobyt.

Portal umożliwi też stworzenie siatki połączeń poprzez spięcie go z innymi 
istniejącymi portalami różnych podmiotów – zawierającymi także informacje dla 
organizatorów pielgrzymek i innych wydarzeń interesujących dla uczestników 
turystyki religijnej. Umożliwi też bieżącą wymianę informacji i tworzenie przez 
zainteresowane podmioty kalendarza wydarzeń religijnych lub parareligijnych. 

Niezależnie od tego przygotowywany jest nowy portal internetowy służący do 
wymiany informacji pomiędzy służbami miejskimi odpowiedzialnymi za rozwój 
turystyki a podmiotami działającymi na rynku turystycznym, w tym także 
zajmującymi się turystyką religijną.

Etapy realizacji: Harmonogram

Ustalenie zasad funkcjonowania części portalu krakow.travel.pl 
dedykowanej turyście religijnemu. 

2012

Analiza udostępnianych na portalu informacji, przygotowanie i 
uzupełnienie publikowanych treści. 

2012

Podjęcie współpracy z podmiotami prowadzącymi inne portale 
zawierające treści interesujące z punktu widzenia turysty religijnego

2012

Wskaźniki oceny - ilość podmiotów, które podjęły współpracę przy uatrakcyjnieniu 
portalu 

- ilość wejść na stronę/tydzień, miesiąc

Proponowany 
realizator

KBF

http://www.krakow.travel
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Proponowani 
partnerzy

IP, podmioty prowadzące portale internetowe (Kuria Metropolitalna w 
Krakowie, Diecezjalne Centrum Kultury, zakony i in.), Małopolska Izba 
Hotelarska Gremium, KIT oraz Województwo Małopolskie – w ramach 
rozbudowy Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej (MSIT)

Koszty i źródła 
finansowania

4. Organizacja przedsięwzięć mających na celu poprawę jakości obsługi ruchu turystycznego

Nr 1.4. Organizacja przedsięwzięć mających na celu poprawę jakości obsługi 
ruchu turystycznego

Krótki opis Działanie obejmuje przygotowanie planu i realizację szkoleń dla sektora 
obsługi turystów (np. przewodników miejskich, recepcjonistów hotelowych, 
pracowników punktów informacji turystycznej, studentów uczelni na kierunku 
turystyka i in.) w zakresie obsługi pielgrzymów pod kątem ich specyficznych 
zainteresowań, wymagań, oczekiwań, punktów widzenia dysponentów miejsc 
kultu). Obejmuje także organizację spotkań o charakterze szkoleniowym dla 
dysponentów miejsc kultu religijnego, a także organizację konkursów np. na 
pamiątki religijne z Krakowa dla pielgrzymów, na najciekawszą ofertę 
przyjazdowej turystyki religijnej i in.

Etapy realizacji: Harmonogram

Przygotowanie planu szkoleń 2012

Cykliczna realizacja planu szkoleń 2012-2014

Przygotowanie zasad przeprowadzenia konkursów i ich realizacja 2012-2014

Wskaźniki 
oceny

- ilość przeprowadzonych szkoleń 

- ilość zorganizowanych spotkań

- ilość uczestników szkoleń i spotkań

- ilość uczestników konkursów

Proponowany 
realizator

Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Miasta 

Partnerzy Uniwersytet Papieski JPII, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ - 
Zakład Geografii Religii, Fundacja Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, 
Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się!" ,ASP, Fundacja Szlaki Papieskie, 
PTTK oraz Województwo Małopolskie – w ramach szkoleń pracowników 
punktów MSIT, KIT.
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Koszty i 
źródła 
finansowania

5. Organizacja przedsięwzięć mających na celu wzrost atrakcyjności turystycznej oferty dla 
zainteresowanych turystyką religijną

Nr 1.5. Organizacja przedsięwzięć mających na celu wzrost atrakcyjności turystycznej 
oferty dla zainteresowanych turystyką religijną



58

Krótki opis Kraków dysponuje odpowiednim potencjałem dla organizowania 
międzynarodowych spotkań religijnych zarówno jednokrotnych jak np. 
Spotkanie Młodych Taize, Światowych Dni Młodzieży czy Światowego 
Kongresu Apostołów Bożego Miłosierdzia, jak i cyklicznych np. nawiązujących 
do nauczania i duchowości Jana Pawła II), nie tylko religijnych, ale i 
parareligijnych związanych z rozwojem turystyki religijnej w Krakowie. 

Miasto powinno w tym zakresie wspierać organizację wydarzeń inicjowanych 
przez środowiska religijne lub naukowe. 

Organizacja nowych przedsięwzięć, wydarzeń i festiwali, np.:

1/ różnych kultur pod nazwą: „Jeden Bóg, wiele kultur” – z zakonem Braci 
Mniejszych Franciszkanów Konwentualnych - od 2012 r.

2/ wydarzenia o nazwie: „Miesiąc Krakowskich Świętych” (z barwnym 
kostiumowym korowodem) – we współpracy z Wydziałem Duszpasterstwa 
Dzieci i Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej - corocznie, od 2013 r.

3/ Światowego Kongresu Apostołów Bożego Miłosierdzia –– Archidiecezja 
Krakowska i Sanktuarium Bożego Miłosierdzia - 1-5 X 2011 r.

4/ cyklicznych międzynarodowych konferencji i kongresów dotyczących 
problematyki związanej z turystyką religijną – z Instytutem Geografii i 
Gospodarki Przestrzennej UJ - Zakład Geografii Religii oraz Uniwersytetem 
Papieskim Jana Pawła II – od 2013 r.

5/ szlaku o nazwie „Uśmiech Krakowa” łączącego Kopalnię Soli w Wieliczce, 
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia i Centrum JPII „Nie lękajcie się!”, Opactwo 
Benedyktynów w Tyńcu – MOT i 4 wymienione podmioty – od 2012 r.

6/ Krakowskiej Ścieżki Rekreacyjnej im. Jana Pawła II obejmującej 
Sanktuarium BM i Centrum Jana Pawła II – oba te podmioty - od 2012 r.

7/ pielgrzymek narodowych i językowych związanych z istnieniem kaplic w 
dolnej części Bazyliki Bożego Miłosierdzia – Sanktuarium BM – od 2012 r. 

8/ targów zakonnych produktów spożywczych – Opactwo Benedyktynów w 
Tyńcu - od 2012 r.

9/ festiwalu sztuki religijnej - filmu, teatru, sztuk plastycznych, muzyki (np. 
kolęd, muzyki cerkiewnej, synagogalnej, chóralnej) – inicjatywa UMK, 
realizacja: partnerzy zewnętrzni przy współudziale UMK - od 2013 r. 

10/ międzynarodowych targów turystyki religijnej w Krakowie – inicjatywa 
UMK, realizacja: partnerzy zewnętrzni przy współudziale UMK - od 2014

Harmonogram realizacji: Harmonogram

- Organizacja festiwalu różnych kultur: „Jeden Bóg, wiele kultur” 

- Organizacja wydarzenia o roboczej nazwie: „Miesiąc Krakowskich 

2012
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Świętych”

- Organizacja pielgrzymek narodowych związanych z istnieniem kaplic w 
dolnej części Bazyliki Bożego Miłosierdzia 

- Utworzenie Krakowskiej Ścieżki Rekreacyjnej im. Jana Pawła II 
obejmującej Sanktuarium Bożego Miłosierdzia i Centrum Jana Pawła II 

- Utworzenie szlaku o nazwie „Uśmiech Krakowa” łączącego Kopalnię 
Soli w Wieliczce, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia i Centrum JPII „Nie 
lękajcie się!” oraz Opactwo Ojców Benedyktynów w Tyńcu

- Organizacja targów zakonnych produktów spożywczych

- Festiwal sztuki religijnej - filmu, teatru, sztuk plastycznych, muzyki 
(kolęd, muzyki cerkiewnej, synagogalnej, chóralnej) 

- Organizacja międzynarodowej konferencji na jeden z istotnych tematów 
związanych z problematyką turystyki religijnej

2013

- Organizacja pierwszych międzynarodowych targów turystyki religijnej 
w Krakowie

2014

Wskaźniki 
oceny

- ilość zorganizowanych przedsięwzięć

- ilość uczestników zrealizowanych przedsięwzięć

Proponowany 
realizator

W zależności od przedsięwzięcia: Wydział Informacji, Turystyki i Promocji 
Miasta, Centrum Jana Pawła II „Nie lękacie się!”, Sanktuarium Bożego 
Miłosierdzia, Diecezjalne Centrum Kultury, Zakon Braci Mniejszych 
Konwentualnych, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Fundacja Szlaki 
Papieskie, PTTK oddział Kraków, Bractwo Św. Jakuba, Instytut Geografii i 
Gospodarki Przestrzennej UJ - Zakład Geografii Religii, Małopolska 
Organizacja Turystyczna, Krakowska Izba Turystyki.

Proponowani 
partnerzy

W zależności od przedsięwzięcia, IP, KBF i in.

Koszty i 
źródła 
finansowania

6. Tworzenie systemu informacji turystycznej dla uczestników turystyki religijnej

Nr 1.6. Tworzenie systemu informacji turystycznej dla uczestników turystyki 
religijnej
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Krótki opis Oferta związana z istniejącymi szlakami o tematyce nawiązującej do turystyki 
religijnej: Ścieżkami Jana Pawła II, Krakowskim Szlakiem Świętych i 
Szlakiem św. Siostry Faustyny wymaga rozbudowy i uatrakcyjnienia.

Powinno się też opracować nowe tematyczne szlaki zwiedzania miejsc kultu 
religijnego ułatwiające dotarcie do miejsc mniej znanych - np., szlak 
koronowanych obrazów MB w Ziemi Krakowskiej, Franciszkański Kraków, 
Krakowski Szlak Chasydów, Jezuici w Krakowie i in. 

Działanie obejmuje również przygotowanie materiałów informacyjnych (z 
wykorzystaniem dotychczasowych i nowych technologii): przewodników 
drukowanych, folderów, audiobooków, mp3 i mp4 prowadzących po 
określonych trasach w mieście. Realizacja oznakowania szlaków i miejsc 
najciekawszych z punktu widzenia uczestnika turystyki religijnej, 
zaopatrywanie w materiały informacyjne punktów informacji turystycznej. 

Etapy realizacji: Harmonogram

Przegląd oznakowania dojazdów i dojść do najważniejszych miejsc kultu 
zakończony sporządzeniem raportu

2011

Sukcesywne uzupełnienie istniejącego oznakowania 2011-2014

Realizacja nowych przedsięwzięć 2013

Wskaźniki 
oceny

- ilość różnych tytułów materiałów promocyjno-informacyjnych

- nakład materiałów promocyjno-informacyjnych

- ilość podmiotów tworzących system

Proponowany 
realizator

Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Miasta 

Proponowani 
partnerzy

W zależności od wydawnictwa

Koszty i 
źródła 
finansowania

Ad.2. Rozwój infrastruktury 

1. Budowa podstawowej infrastruktury koniecznej dla rozwoju turystyki religijnej w 
Krakowie, w tym specjalnej infrastruktury dla osób niepełnosprawnych 
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Nr 2.1. Budowa podstawowej infrastruktury koniecznej dla rozwoju turystyki 
religijnej w Krakowie, w tym specjalnej infrastruktury dla osób 
niepełnosprawnych. 

Krótki 
opis

Miejsca kultu religijnego są częściej niż inne odwiedzane przez osoby 
niepełnosprawne. Tym większej troski wymaga stan infrastruktury, koniecznej do 
poruszania się takich osób w najważniejszych miejscach kultu religijnego (np. w 
Mogile, Sanktuarium Miłosierdzia Bożego i Centrum Jana Pawła II w 
Łagiewnikach, Tyńcu, Katedrze Wawelskiej, centrum miasta, synagodze Remu i 
in.). Istnieje pilna potrzeba uzupełnienia braków w tej infrastrukturze zwłaszcza w 
wymienionych wyżej miejscach i w ich najbliższym otoczeniu – parkingów dla 
autokarów, miejsc parkowania dla niepełnosprawnych, podjazdów, wind, napisów 
i sygnałów dźwiękowych dla niewidomych (np. przejścia dla pieszych) zwłaszcza 
na trasach dojścia od parkingów i przystanków komunikacji miejskiej.

Etapy realizacji: Harmonogram

Przegląd otoczenia najważniejszych miejsc kultu religijnego pod kątem 
istnienia infrastruktury dla osób niepełnosprawnych zakończony będzie 
raportem opisującym stan rzeczy. 

2012

Uzupełnienie braków w infrastrukturze: budowa parkingów lub 
stanowisk dla samochodów osób niepełnosprawnych, podjazdów, wind, 
przygotowanie nawierzchni dla osób niewidomych i in. 

2012-2014

Wskaźniki 
oceny

- ilość zrealizowanych usprawnień

- ilość miejsc objętych usprawnieniami

Proponowan
y realizator

ZIKiT, inni dysponenci miejsc 

Proponowan
i partnerzy

Dysponenci miejsc kultu, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Osób 
Niepełnosprawnych, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewid. i 
Słabowidz., Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych przy 
Prezydencie Miasta Krakowa, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji i in.

Źródła 
finansowania 
i koszty 

Budżet Miasta Krakowa, budżety dysponentów miejsc

2. Tworzenie tras komunikacyjnych łączących centrum miasta z najważniejszymi miejscami z 
punktu widzenia turystyki religijnej. 

Nr 2.2. Tworzenie tras komunikacyjnych łączących centrum miasta z 
najważniejszymi miejscami z punktu widzenia turystyki religijnej
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Krótki opis Tworzenie i inspirowanie powstawania oferty tras komunikacyjnych, np. 
utworzenie tzw. „Papieskiego Tramwaju” (nr 8) łączącego okolice Pałacu 
Biskupów Krakowskich z Sanktuarium w Łagiewnikach, inspirowanie 
powstania stałych tras przejazdów meleksów i citibusa. Uruchomienie w 
największe święta związane z kultem realizowanym w Łagiewnikach autobusu 
szynowego pomiędzy dworcem kolejowym, a Łagiewnikami i okazyjnie do 
Kalwarii Zebrzydowskiej i Wadowic.

Etapy realizacji: Harmonogram

Uruchomienie Papieskiego Tramwaju (nr 8) 2011

Opracowanie systemu tras uwzględniającego potrzeby oraz znalezienie 
partnerów do realizacji poszczególnych dróg przejazdu (meleks, tramwaj, 
szynobus)

2012

Budowa ścieżek rowerowych po Bulwarach Wiślanych z centrum miasta 
do opactw w Tyńcu (naprawa zniszczeń) i w Mogile, do Centrum Jana 
Pawła II i Sanktuarium w Łagiewnikach oraz ustawienie tam stojaków dla 
rowerów. 

2012

2012-2013

Przywrócenie trasy tramwaju wodnego do Tyńca, budowa przystanku 
tramwaju wodnego w pobliżu ul. Klasztornej i przedłużenie do tego 
miejsca trasy tramwaju wodnego. 

2012

Promocja nowych możliwości docierania do peryferyjnych miejsc kultu 2012-2014

Wskaźniki 
oceny

- ilość utworzonych tras

- ilość miejsc objętych trasami

Proponowany 
realizator

W zależności od trasy: ZIS, ZIKiT, MPK, partnerzy prywatni, 

Proponowani 
partnerzy

PKP Przewozy Regionalne" Sp. z o.o. - Małopolski Zakład Przewozów 
Regionalnych, Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!”, BT

Koszty i 
źródła 
finansowania

Ad.3. Współpraca dla rozwoju turystyki religijnej

1. Powołanie Krakowskiego Forum Turystyki Religijnej



63

Nr 3.1. Powołanie Krakowskiego Forum Turystyki Religijnej

Krótki opis Forum będzie płaszczyzną stałej współpracy możliwie wielu najważniejszych 
podmiotów zainteresowanych rozwojem turystyki religijnej w Krakowie. 

W skład Forum powinni wejść przedstawiciele organizacji branżowych 
(przewodnicy, hotelarze, gastronomicy), środowiska naukowego, 
przedstawiciele dysponentów najważniejszych w Krakowie miejsc kultu, Kurii 
Metropolitalnej, Urzędu Miasta Krakowa, Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Małopolskiego, MOT i in. 

Spotkania odbywałyby się przynajmniej raz w roku w Sanktuarium MB w 
Łagiewnikach lub - w miarę potrzeby – częściej.

Etapy realizacji: Harmonogram

Przygotowanie zasad funkcjonowania Forum 2011

Powołanie Forum 2011

Współpraca podmiotów na rzecz rozwoju turystyki religijnej w Krakowie 2011-2014

Wskaźniki 
oceny

- ilość podmiotów reprezentowanych na Forum

- ilość odbytych spotkań

Proponowany 
realizator

Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Miasta 

Proponowani 
partnerzy

Fundacja Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, Centrum Jana Pawła II „Nie 
lękajcie się!”, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, UMWM i in.

Koszty i 
źródła 
finansowania

2. Utworzenie partnerstwa na rzecz rozwoju turystyki religijnej w Krakowie

Nr 3.2. Utworzenie partnerstwa zrzeszającego podmioty zainteresowane 
współpracą dla rozwoju turystyki religijnej w Krakowie



64

Krótki opis Partnerstwo będzie miało charakter niesformalizowanej grupy roboczej 
tworzonej przez podmioty komercyjne i niekomercyjne zainteresowane 
rozwojem turystyki religijnej w Krakowie. Utworzenie partnerstwa jako lider 
zainicjuje IP. Później możliwe będzie wyłonienie lidera zewnętrznego.

Etapy realizacji: Harmonogram

Przygotowanie zasad działania i zakresu współpracy partnerstwa 2012

Realizacja i promocja działań 2012-2013

Wskaźniki 
oceny

- ilość podmiotów deklarujących współpracę

- ilość zorganizowanych spotkań

- ilość zrealizowanych wspólnych przedsięwzięć

Proponowany 
realizator

Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Miasta 

Proponowani 
partnerzy

KIT, MOT, POT, Małopolska Izba Hotelarska Gremium, organizatorzy 
podróży i in. 

Koszty i 
źródła 
finansowania

3. Działania na rzecz utworzenia Międzynarodowego Forum Miast i Miejsc Pielgrzymkowych



65

Nr 3.3. Działania na rzecz utworzenia Międzynarodowego Forum Miast i Miejsc 
Pielgrzymkowych 

Krótki opis Walory Krakowa stanowią wystarczającą podstawę, aby ustanowić tu siedzibę 
Międzynarodowego Forum Miast i Miejsc Pielgrzymkowych. Początkowo 
może ono mieć zasięg krajowy, ale stopniowo powinno się dążyć do 
przekształcenia tego Forum w zgromadzenie o zasięgu międzynarodowym 
(światowym). Kraków dysponuje odpowiednią dostępnością komunikacyjną, 
infrastrukturą turystyczną, a także zapleczem naukowym gwarantującym 
sukces Forum. Formuła Forum jest otwarta. Do Krakowa powinna należeć 
inicjatywa jego powołania, tutaj też powinna być centrala. Częstotliwość i 
charakter spotkań są do ustalenia. Głównym celem Forum powinna być 
wymiana doświadczeń oraz koordynacja różnych działań. Forum powinno 
dysponować grupą ekspertów. Utworzenie Forum pociągnie za sobą szereg 
działań towarzyszących. Powinny to być organizowane w Krakowie 
międzynarodowe konferencje i kongresy dotyczące problematyki turystyki 
religijnej. Należy dążyć do organizacji międzynarodowych targów z tej 
dziedziny. 

Pielgrzymowanie i turystyka religijna są zjawiskiem łączącym różne regiony, 
miejscowości i pielgrzymkowe ośrodki. Dynamiczny rozwój wymaga tu 
porozumienia wielu zainteresowanych podmiotów z różnych regionów Polski 
i świata. Celem jest wymiana doświadczeń, doskonalenie koordynacji 
istniejących i rozwijania nowych inicjatyw, promocja miejsc 
pielgrzymkowych, jak i całych miast, w których te ostatnie się znajdują.

W skład Forum powinni wejść kustosze miejsc pielgrzymkowych, 
przedstawiciele lokalnych władz administracyjnych i samorządowych.

Forum powinno w przyszłości otworzyć się na partnerów międzynarodowych, 
ponieważ Kraków jest celem przyjazdów z różnych krajów.

Etapy realizacji: Harmonogram

- znalezienie partnerów zewnętrznych do powołania i powołanie 
Międzynarodowego Forum M i M Pielgrzymkowych

2012

- wypracowanie formuły działania Forum 2012

- promocja działania Forum 2013-2014

- rozszerzenie działalności poza granice kraju 2014

Wskaźniki 
oceny

- ilość podmiotów tworzących Forum

- ilość zorganizowanych przedsięwzięć 

Proponowany 
realizator

Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Miasta 

Proponowani 
partnerzy

Władze miast oraz dysponenci miejsc zaliczanych do centrów turystyki 
religijnej, MOT, KIT
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Koszty i źródła finansowania

4. Nawiązanie współpracy z innymi centrami turystyki religijnej w Europie
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Nr 3.4. Nawiązanie współpracy z innymi centrami turystyki religijnej w Europie

Krótki opis Kraków jest ośrodkiem pielgrzymkowym o światowym zasięgu, tym samym 
wchodzi w sieć innych, podobnych ośrodków istniejących w Europie. 
Współpraca wykraczająca poza ramy Międzynarodowego Forum Miast i 
Miejsc Pielgrzymkowych sprzyjać będzie wymianie doświadczeń, koordynacji 
wspólnych inicjatyw i wzajemnej promocji.

Etapy realizacji: Harmonogram

Nawiązanie kontaktu z gronem współpracujących ze sobą miast – 
sanktuariów w Europie

2012

Nawiązanie kontaktów z innymi centrami kultu religijnego i ustalanie 
zasad współpracy

2013

Realizacja ustalonego zakresu współpracy 2012-2013

Wskaźniki 
oceny

- ilość podmiotów, z którymi nawiązano współpracę

- ilość podmiotów, z którymi nawiązano współpracę

- liczba zrealizowanych przedsięwzięć

Proponowany 
realizator

Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Miasta 

Proponowani 
partnerzy

POT, MOT, KIT, Małopolska Izba Hotelarska Gremium i in.

Koszty i 
źródła 
finansowania
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Ad.4. Promocja Krakowa jako centrum turystyki religijnej

1. Przygotowanie zestawu materiałów promujących religijny fenomen Krakowa i regionu

Nr 4.1. Przygotowanie zestawu materiałów promujących religijny fenomen 
Krakowa i regionu

Krótki opis Realizacja zadania ma na celu uzupełnienie istniejącego zestawu materiałów 
promocyjnych nt. religijnego fenomenu Krakowa w szczególności o:

1/ materiały zachęcające do przyjazdu do Krakowa i regionu (kierowane do 
odbiorcy poza Krakowem).

2/ materiały ułatwiające organizację przyjazdów do Krakowa (proboszczowie 
polskich i zagranicznych parafii)

3/ foldery zawierające pakiety podstawowych praktycznych informacji dla 
uczestników turystyki religijnej w Krakowie o różnych zasobach finansowych

4/ foldery nt. najbardziej interesujących zasobów miasta dla uczestników 
turystyki religijnej

Etapy realizacji: Harmonogram

Analiza wydawnictw miejskich pod kątem treści nawiązujących do 
turystyki religijnej i przygotowanie koniecznych zmian.

2011

Przygotowanie uzupełniającego planu wydawniczego 2012

Realizacja planu wydawniczego 2012-2014

Wskaźniki 
oceny

- ilość publikacji

- nakład wydawnictw 

Proponowany 
realizator

Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Miasta 

Proponowani 
partnerzy

Dysponenci miejsc kultu, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (Wydział 
historii i dziedzictwa kulturowego)

Koszty i 
źródła 
finansowania
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2. Promocja fenomenu religijnego Krakowa i krakowskiego produktu turystki religijnej w 
kraju i na świecie

Nr 4.2. Promocja fenomenu religijnego Krakowa i produktu turystki religijnej w 
Krakowie skierowana do wybranych środowisk w kraju i na świecie

Krótki opis Prowadzenie akcji promocyjnych w wybranych miejscach i środowiskach:

- w głównych centrach turystyki religijnej w Polsce i Europie oraz w 
miejscach koncentracji ruchu pielgrzymkowego  

- w miejscach wielkich wydarzeń o charakterze religijnym 
odbywających się okazyjnie w Krakowie lub w innych miastach (np. 
Światowe Dni Młodzieży, Spotkania Młodych Teaize, jubileusze 
zakonne),

- w centralach ruchów kościelnych i wspólnot, 

- wśród najważniejszych organizatorów turystyki religijnej w Polsce, 
Europie, Am. Północnej i Południowej,

- w parafiach poszczególnych krajów - w Polsce, Italii, Hiszpanii, 
Francji, na Słowacji, na Węgrzech, Ukrainie i w Niemczech ze 
szczególnym uwzględnieniem parafii polonijnych i prowadzonych 
przez polskich duszpasterzy.

- Przesyłanie wiarygodnych informacji do wydawców przewodników, 
prasy branżowej, religijnej i innych publikacji – na temat zasobów oraz 
możliwości uprawiania turystyki religijnej w Krakowie i regionie.

Promocja winna dotyczyć nie tylko Krakowa jako miejsca, ale też wydarzeń, 
które mocniej promowane, zwłaszcza wśród turystów zagranicznych, są 
wielką szansą dla miasta. Np. niepowtarzalna atmosfera Wielkiego Tygodnia 
w Krakowie / kościoły otwarte do późna w nocy w Wielki Czwartek, Wielki 
Piątek – sobotnie święcenie pokarmów, wspaniała oprawa liturgiczna, odpust 
Emaus na Salwatorze, Boże Narodzenie z pasterkami i szopkami 
krakowskimi, procesja ku czci św. Stanisława czy Boże Ciało na Rynku ze 
wspaniałą oprawą także i tą folklorystyczną mogą wzbudzić zainteresowanie i 
warte są promocji.

Etapy realizacji: Harmonogram

Przygotowanie planu promocji do 2014 r. 2012

Realizacja planu 2012-2014

Wskaźniki oceny - ilość podmiotów, do których udało się dotrzeć z informacją 

- ilość zrealizowanych przedsięwzięć promocyjnych

Proponowany 
realizator

Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Miasta 
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Proponowani 
partnerzy

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, Opactwo Benedyktynów w Tyńcu 

Koszty i źródła 
finansowania
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3. Przygotowanie i prowadzenie kalendarza wydarzeń związanych z turystyką religijną

Nr 4.3. Przygotowanie i prowadzenie kalendarza wydarzeń związanych z 
turystyką religijną

Krótki opis Przygotowanie i prowadzenie kalendarza wydarzeń związanych z turystyką 
religijną – i stałe udostępnianie go na stronach www.  i w miesięczniku Karnet 
lub innych publikatorach i wydawnictwach miejskich

Etapy realizacji: Harmonogram

Przygotowanie zasad tworzenia i funkcjonowania kalendarza, w tym 
udziału partnerów biorących udział w przedsięwzięciu

2012

Zaproszenie możliwie dużej liczby podmiotów zainteresowanych 
udziałem w przedsięwzięciu

2012

Prowadzenie Kalendarza 2012-2014

Wskaźniki 
oceny

- ilość podmiotów współtworzących Kalendarz

- ilość wydarzeń uwzględnionych w Kalendarzu

- ilość osób korzystających z Kalendarza

Proponowany 
realizator

Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Miasta 

Proponowani 
partnerzy

Diecezjalne Centrum Informacji, KBF, ruchy kościelne, organizatorzy 
wydarzeń związanych z turystyką religijną, i in.

Koszty i 
źródła 
finansowania
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4. Organizacja wizyt studyjnych dla organizatorów pielgrzymek i innych pobytów – biur 
podróży, proboszczów i innych grup opiniotwórczych

Nr 4.4. Organizacja wizyt studyjnych dla organizatorów pielgrzymek i innych 
pobytów – biur podróży, proboszczów i innych grup opiniotwórczych

Krótki opis Polskie Ośrodki Informacji Turystycznej działające w kilkunastu krajach 
najważniejszych z punktu widzenia ruchu turystycznego dla naszego kraju 
mają rozeznanie, zarówno co do mediów, jak i organizatorów podróży 
działających na danym rynku. Współpraca z POITami i MOTem powinna 
przynieść wspólną organizacją wizyt studyjnych. 

Etapy realizacji: Harmonogram

Opracowanie sposobów dotarcia do organizatorów pielgrzymek i 
rozpoznanie rynku prasy branżowej

2012

Skierowanie zaproszeń i przygotowanie harmonogramu organizacji wizyt 
studyjnych

2012

Realizacja wizyt studyjnych 2012-2014

Wskaźniki 
oceny

- ilość wizyt studyjnych

- ilość podmiotów uczestniczących (redakcji, organizatorów

      -     ilość publikacji (prasowych i wpisów do katalogów) uzyskanych po 
wizytach

Proponowany 
realizator

Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Miasta 

Partnerzy POT, Małopolska Izba Hotelarska „Gremium”, KIT, MOT

Koszty i 
źródła 
finansowania
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5. Ustanowienie nagrody Prezydenta Miasta Krakowa za najlepszą publikację i pracę 
naukową w różnych kategoriach nt. religijnego fenomenu Krakowa

Nr 4.5. Ustanowienie nagrody Prezydenta Miasta Krakowa za najlepszą 
publikację i pracę naukową w różnych kategoriach nt. religijnego 
fenomenu Krakowa 

Krótki opis W Krakowie wychodzi wiele pozycji książkowych i artykułów dotyczących 
fenomenu religijnego Krakowa. Pracownicy licznych uczelni piszą prace 
naukowe. 

Nagroda powinna obejmować różne kategorie publikacji - zarówno 
wydawnictwa książkowe, prace naukowe (doktorskie, habilitacyjne), jak i 
artykuły prasowe powstałe w wyniku wizyt studyjnych dziennikarzy 
popularyzujące różne aspekty atrakcyjności miasta. 

Prezydent Miasta Krakowa przyznaje już swą nagrodę w różnych kategoriach. 
Jeśli istnieje możliwość rozszerzenia formuły tej nagrody o nowe postulowane 
w tym działaniu kategorie, to nie ma potrzeby ustanawiania nowej nagrody. 

Nagrodą dla laureata może być dofinansowanie druku pracy lub tłumaczenie 
publikacji na język angielski lub inne korzyści nie koniecznie finansowe. 

Etapy realizacji: Harmonogram

Powołanie jury konkursowego i opracowanie kryteriów udziału w 
konkursach i wyłonienia laureata 

2012

Przeprowadzenie dorocznych konkursów 2012-2014

Wskaźniki 
oceny

- liczba kategorii nagrody

- ilość nominacji

- ilość nagrodzonych 

Proponowany 
realizator

Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Miasta 

Proponowani 
partnerzy

KD 

Koszty i 
źródła 
finansowania
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MONITORING I KOORDYNACJA

1. Ważnym elementem niniejszego Planu jest przyjęcie zasady partnerstwa – zarówno w 

procesie jego tworzenia, a następnie – realizacji konkretnych zadań. Podejście takie jest 

zgodne z polityką Miasta w zakresie rozwoju turystyki, jak i w innych dziedzinach. 

2. Merytoryczny zakres Planu wskazuje, że jednostką koordynującą jego realizację powinien 

być Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Miasta, w którego strukturach działa referat 

rozwoju turystyki. Plan przewiduje wiele nowych przedsięwzięć, dlatego koniecznym jest 

personalne wzmocnienie tej komórki organizacyjnej np. poprzez utworzenie samodzielnego 

stanowiska ds. rozwoju turystyki religijnej. Plan przywiązuje dużą wagę do działań służących 

nawiązaniu i kontynuowaniu współpracy pomiędzy branżą turystyczną a dysponentami miejsc 

kultu religijnego. Rolę lidera stwarzającego płaszczyznę spotkań winien pełnić samorząd 

miejski. Dlatego pracownicy zajmujący się tym zakresem rozwoju turystyki w Krakowie 

muszą cechować się dobrą znajomością - zarówno branży turystycznej i zagadnień 

turystycznych, jak i krakowskich środowisk religijnych. 

3. Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Miasta jest jednostką monitorującą realizację 

Strategii Rozwoju Turystyki w Krakowie na lata 2006-2013. Uzasadnione jest też 

powierzenie kierownictwu tej jednostki monitoringu realizacji Planu działań na rzecz rozwoju 

turystyki religijnej w Krakowie. Zakłada się, że jednostka monitorująca, na podstawie 

informacji otrzymanych od realizatorów poszczególnych działań przewidzianych w 

dokumencie, składa Prezydentowi Miasta Krakowa w terminie do końca pierwszego kwartału 

sprawozdanie z realizacji Planu za rok miniony. 

4. Roczne sprawozdanie jednostki monitorującej powinno zawierać, co najmniej nr i nazwę 

działania, jego zwięzłą charakterystykę, uzyskane efekty - na podstawie wskaźników oceny – 

zagrożenia realizacji poszczególnych działań, sposoby przezwyciężenia trudności, a także 

wnioski i rekomendacje wynikające z realizacji lub braku realizacji działań. 
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